
Skalflex Stærk Grundrens 

Produktinformation
Produktegenskaber
Miljøtilpasset, meget effektivt virkende rengøringsmiddel, der hurtigt 
opløser fastgroet/kraftigt smuds.

Opløser olie, fastgroet snavs, kraftigt smuds, sod, trafikfilm, nikotin, 
protein-/æggehvidestoffer, animalske/vegetabilske/mineralske 
fedtstoffer, klorider, truckspor m.m. 

Indeholder ingen allergener.

Anvendelsesområder
• Velegnet til alle vaskbare overflader 
• Velegnet til rengøring af kraftigt snavsede overflader
• Velegnet til vask af olierede og stærkt smudsige tekstiler
• Velegnet i levnedsmiddelindustrien
• Velegnet til gulvvaskemaskine

Opblanding
Opblandes altid med rent vand. 
Bedste resultat opnås med varmt vand.

Dosering: 
Normaldosering: 2-5% (1:50-1:20)
Beton-/værkstedsgulve: 2% (1:50)
Sod, nikotin: 2-5% (1:50-1:20)
Gulvvaskemaskine: Max 5% (1:20)
Truckspor, polish, harpiks, olie: 5% (1:20)
Tekstiler: 10-15 ml pr. kg tørt tekstil
Aluminium, rå: Max. 10% (1:10)

Arbejdets udførelse
Rengøring udføres med svamp, blød børste, gulvmoppe eller 
opvredet klud. Efterlades aftørret med hårdtopvredet klud.

Ved vask af sensible overflader skal der altid afskylles med rent 
vand. 

Flader med direkte fødevarekontakt skal altid afskylles med rent 
vand.

Grundet risiko for hurtig udtørring/stribedannelser bør der aldrig 
rengøres i direkte solskin.

Meget effektivtvirkende universal-/grundrengøringsmiddel
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Skalflex Stærk Grundrens

Teknisk data
Opbevaring: Tørt og frostfrit

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på 
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

1 liter: DB-nr. 1819305

H315  Forårsager hudirritation.
P101 Forårsager alvorlig øjenskade.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264  Vask eksponerede områder grundigt efter brug.
P280  Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse.
P310  Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.     
P305+P351+P338 
 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Deklaration: Noniontensid < 5%, amfotærtensid <5 %, parfume.
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