GROVRENSER 14
Stærkt alkalisk rensemiddel
Fjerner fedt, olie, proteiner, snavs og al anden forurening
fra malede, mineralske eller metal overflader
Leveres i koncentrat, fortyndes 1:20
Kan bruges i højtryksrenser
Ikke brændbart, lugtsvag

GROVRENSER 14
BESKRIVELSE
Alkalisk, ikke brændbart, lugtsvagt rensemiddel i koncentrat.

ANVENDELSE
Grovrenser 14 fjerner effektivt fedt, olie, proteiner, snavs og mange andre
former for forurening fra malede, mineralske eller metal overflader.
Kan skures ind i overfladen med en stiv kost eller svamp. Kan også hældes
i tanken ved højtryks(damp)rensning.
HUSK efterskyl altid med rigeligt rent vand inden produktet tørrer!

TEKNISKE DATA
Vægtfylde:

1,27 kg/ltr

TEORETISK FORBRUG

En 5 ltrs dunk rækker til afrensning af op til 500 m² overflade ved en
1:20 fortynding.

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom grad og type af
forurening samt overfladens tilstand og materialespild under påføring.

BRUGSANVISNING

Ryst dunken grundigt inden brug. Skrab eller børst fedt, olie, snavs, mug,
og al anden forurening af så godt som muligt. Grovrenser 14 kan bruges
både fortyndet og i koncentrat og skures ind med en svamp, klud, børste
eller kost.
Ved almindelig afrensning bruges en opløsning med koldt vand iblandet
3 – 5% Grovrenser 14.
Hvis der bruges en opløsning med mere end 5% Grovrenser 14, skal der
bruges varmt vand.
Ved anvendelse i højtryks(damp)renser anbefales det at tilsætte 2%
Grovrenser 14.
Der skal altid efterskylles med rigeligt rent vand, og Grovrenser 14

må aldrig tørre ind i overfladen inden afskylning.
Det er vigtigt at lade overfladen tørre fuldstændigt inden påføring af et
malesystem.

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur skal være mellem 5° C og 35° C.

BEMÆRK
Ved afrensning af galvaniseret stål, zink, aluminium eller eloxeret
aluminium skal overfladen efterskylles meget grundigt.

SIKKERHEDSDATA
pH:
Bemærk:

14
Læs sikkerhedsdatablad og informationer
på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer
mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.11.2019
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i
det tekniske datablad.
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