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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

PV-Rens®
Grundrengøringsmiddel, lavtskummende

Anvendes til hovedrengøring og periodisk 
rengøring på overflader af bl.a. linoleum, vinyl, 
maling, cement og metal. 
Fjerner alle former for snavs, fedstoffer, sod og  
nikotin mm. Opløser også gulvpolish.

- Hurtigt virkende og effektivt 
grundrengøringsmiddel med salmiak 
 
-  Fjerner alle former for snavs og fedtstoffer og 
er ligeledes effektivt mod vanskelige 
belægninger af sod og nikotin 
 
- Bruges også som polishfjerner/gulvstripper 

Alm. rengøring: 1 % 
Grundrengøring: 2-5 % 
Polishfjerner/gulvstrip: 5-10 % 
 
pH-værdi ufortyndet: 11,3 
pH-værdi i brugsopløsning 5  %: ca. 10 
pH-værdi i brugsopløsning 1 %: ca. 9 

Manuelt: Påføres med børste, klud eller svamp. 
Reaktionstid 1/2 - 5 min. 
Aftørres med hårdt opvredne klude eller skylles af. 
 
Med sprøjte med sprayhoved: Påføres nedefra og op. 
Reaktionstid 1/2 - 5 min.  
Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt. 
Aftørres eller skylles af. 
 
Med skuremaskine: Påfør brugsopløsning og vask 
gulvet. Reaktionstid 1/2 - 5 min. Opløst snavs 
vandsuges eller afskylles. Vask evt. med rent vand. 
 
OBS! 
Overflader, som skal males eller voksbehandles 
vaskes efter med rent vand. På gulve der skal 
polishbehandles anbefales det at neutralisere 
overfladen med 1 % eddikesyre, efterfulgt af 
afvaskning i rent vand inden polish udlægning. 
 
Læs mere om polishgulve og afrensning af polish på 
www.knudedan.dk/Polishgulve

Foretag altid frimærkeprøve på alkalifølsomme 
overflader inden påføring af PV-rens. 

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 
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