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Intensiv Rengöring
Kraftfullt rengöringsmedel

Användningsområde:  » Kraftfullt specialrengöringsmedel, koncentrat, milt alkaliskt. 

 » Avlägsnar olja, fett, rengöringsmedelsrester, golvvax, glansemulsioner, gummi-
rester, vaxrester, glansemulsioner och många andra typer av smuts.

 » Lämplig för många ytor, som kakel, klinker, natursten, naturstensprodukter, 
kalksten, granit, betongplattor, terrakottaplattor, glas, rostfritt stål och många 
plastmaterial.

 » Kan användas inom- och utomhus.

Produktegenskaper:  » Löser upp smuts så att den lätt kan sköljas bort med vatten tack vare en välav-
vägd kombination av ytaktiva ämnen (tensider) och särskilda organiska lös-
ningsmedel.
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data

Intensiv Rengöring Produktinformation
December 2012

Knauf Intensiv Rengöring

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +30°C

Torktid/gångbar: -

Förtunning:  upp till 1:5 med vatten

Åtgång: 1 liter räcker till 5-20 m²  beroende på 
smutsgrad

Temperaturbeständighet:  –

Materialtekniska data

Bas: 5–15 % icke-joniska tensider, mindre än 5 % katjo-
niska tensider, hjälpämnen, doftämnen

Densitet: 1,02 g/cm3

pH-värde: ca. 12

Lukt: citron

Utseende: färglös, klar

Hållbarhet: ca. 36 månader

Förvaring: svalt och torrt i väl försluten förpackning

Förpackning: 1000 ml plastflaska med barnsäker kork

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Intensiv Rengöring 1000 ml
146245 / 4006379074129
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Avfallshantering

Produktrester: Knauf Intensiv Rengöring innehåller biologiskt nedbrytbara tensider en-
ligt EG-förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Utblandat medel kan 
hällas i avloppet. Förpackningen är av polyeten. Tomma, rena förpackningar lämnas 
till återvinning.
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Arbetsanvisning: Kan användas koncentrerad eller blandas med upp till 5 delar vatten. 

Applicera på ytan med svamp eller borste. 

Låt verka i ca. 5 minuter och skölj sedan bort rengöringsmedel och smuts med rent vatten.

Vid svår smuts kan medlet användas koncentrerat. Upprepa behandlingen vid behov.

Ytterligare information Använd inte på marmor, anodiserat aluminium andra alkalikänsliga underlag.

Prova först på en mindre yta om du är osäker.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 - 611 610
Hemsida: www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.
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