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KÖSTER Gevelreiniger-Crème

Verwijdert aanslag en uitbloeiingen van minerale 
ondergronden. De Köster Gevelreiniger Crème 
vormt een sterk hechtende film die zelfs 
hardnekkig vuil kan verwijderen.
Crèmevormig - dus lange inwerktijd
zeer eenvoudig en snel aan te brengen met de 
vachtroller
• zuur - verwijdert kalkaanslag
• vuil wordt losgemaakt en kan eenvoudig 

mechanisch worden verwijderd door te 
borstelen en af   te spoelen met water.

• verbruik: ca. 0,1 - 0,25 l/m² afhankelijk van de 
vervuiling van de ondergrond.

KÖSTER Gevelcrème

Ter bescherming van gebouwen en gevels tegen 
regenwater en slagregen. Hydrofobe crème voor 
bakstenen, klinkers, natuursteen en minerale 
pleisters.

• zonder oplosmiddelen
• droogt kleurloos op
• waterafstotend
• dampdiffusieopen

Verbruik: ca. 0,1 - 0,25 l/m² afhankelijk van de 
zuigkracht van de ondergrond.

Met behulp van Köster Gevelreiniger Crème Met behulp van Köster Gevelreiniger Crème 
worden aanslag en uitbloeiingen van minerale worden aanslag en uitbloeiingen van minerale 
ondergronden verwijderd. ondergronden verwijderd. 
De KÖSTER Gevelcrème is een oplosmiddelvrije, De KÖSTER Gevelcrème is een oplosmiddelvrije, 
crèmeachtige waterafstotend product. Het wordt crèmeachtige waterafstotend product. Het wordt 
dun aangebracht met een roller of een kwast en dun aangebracht met een roller of een kwast en 
dringt door in het oppervlak van de gevel.dringt door in het oppervlak van de gevel.

Het gevelbeschermingssysteem van KÖSTER zorgt Het gevelbeschermingssysteem van KÖSTER zorgt 
ervoor dat water (regen, spatwater, condens en ervoor dat water (regen, spatwater, condens en 
dauw) niet in het metselwerk of beton dringt, dauw) niet in het metselwerk of beton dringt, 
maar dat tegelijkertijd waterdamp uit de gevel maar dat tegelijkertijd waterdamp uit de gevel 
kan ontsnappen. Dit voorkomt op lange termijn kan ontsnappen. Dit voorkomt op lange termijn 
vochtschade aan gevels. Verdere informatie:      vochtschade aan gevels. Verdere informatie:      
www.koster-afdichtingssystemen.nlwww.koster-afdichtingssystemen.nl


