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Stap 2: Het verwijderen van macrovervuiling

• Spuit de poort of het hek grondig in met FA 
CLEAN.

• Laat dit enkele minuten inwerken.
• Gebruik het clean gum soft sponsje en wrijf over 

de vervuilingen. Blijf dit herhalen totdat er geen 
vervuiling meer in de spons achter blijft.

• Neem de FA CLEAN en de vervuiling weg met een 
droge, schone microvezeldoek. 

Stap 3: Het verwijderen van de organische 
vervuiling zoals insecten, vet vuil en lichte harsen.

• Spuit de poort of het hek grondig in met SAFETY 
CLEAN.

• Gebruik het clean gum soft sponsje en wrijf over 
de vervuilingen. Blijf dit herhalen totdat er geen 
vervuiling meer in de spons achter blijft.

• Laat dit enkele minuten inwerken.
• Neem het product en de vervuiling weg met een 

droge, schone microvezeldoek. 

Stap 4: Schuimende reiniger voor natuurlijke 
vervuiling op poorten en hekken 

• De multifoam goed schudden voor gebruik.
• Breng de multifoam aan en laat dit enkele    

minuten inwerken.
• Wrijf het oppervlak droog met een schone, 

pluisvrije doek.
• Werk het oppervlak vervolgens af met een droge, 

schone doek.

Stap 5: Vernieuwen en beschermen van de lak

Voor deze stap dient de Surface Renewer gebruikt te 
worden. Dit is de kant-en-klare vernieuwer van UV-
verweerde coating zoals poedercoating op poorten en 
hekwerken.
• Breng de Surface Renewer aan met een zachte, 

schone en droge spons. 
• De overtollige Renewer verwijderen met een 

schone, zachte doek. 

BENODIGDHEDEN

Stap 1: Belangrijk! Eerst het zand of ander los vuil 
verwijderen

• Zit er nog zand of ander los vuil op de poort? 
Verwijder dit dan eerst door de poort grondig nat 
te spuiten.

• Is al het zand en vuil eraf gespoeld? Wrijf de poort 
dan droog met een droge doek, bijvoorbeeld met 
de microvezeldoek.

• De reiniging met een van de producten in de 
volgende stappen kan beginnen. 

Hoe vaak schoonmaken nodig is is afhandelijk van de 
locatie van de poort en van de soort en mate van de 
verontreiniging!


