
Skalflex Extrem-Rens 

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Extrem-Rens er et kraftigtvirkende specialmiddel til 
rengøring/afrensning af ekstreme belægninger og genstridigt 
snavs. Afrenser effektivt syrebestandige overflader, hvor andre 
midler må give op. 

pH-værdi: 1,8 (stærk syre).

Anvendelse
• Til anvendelse på syrebestandige/syrefaste overflader 
• Til rengøring/afkalkning/affedtning af fliser før pudsning/maling. 
• Til afrensning før epoxymaling. 
• Fjerner kraftigt cementslør, cementrester, kalk, rust, okker, kisel, 
 bremsebelægninger m.m. 
• Fjerner okker/kiselbelægning på klinker, i toiletter m.m. 
• Fjerner indtørrede sæberester, kombinationer af smuds, kalk, 
 voks og olie. 
• Blanker og afrenser syrefaste, rustfrie ståloverflader, 
 så stålet får sit oprindelige udseende tilbage. 

Opblanding/dosering
Skalflex Extrem-Rens opblandes med rent, koldt eller lunkent vand 
efter nedenstående doseringsanbefaling:

Normaldosering: 1:10 (1 del rens til 10 dele vand)
Facader: 1:10 (1 del rens til 10 dele vand)
Glaserede klinker: 1:5 (1 del rens til 5 dele vand)
Eternitfacadeplader: 1:5 (1 del rens til 5 dele vand)
Cementslam: 1:1 (1 del rens til 1 del vand)

Klargøring af underlag
De flader, der ønskes rengjort, skal forvandes med rent vand umid-
delbart før rengøring med Skalflex Extrem-Rens. 

Brugsanvisning
Skalflex Extrem-Rens påføres med svamp, klud eller børste. 
Genstridige pletter skrubbes eller iblødsættes. Ved større arealer 
kan alm. havesprøjte anvendes. 

Produktet har kort virketid, og bør derfor ikke efterlades uden tilsyn, 
mens behandlingen pågår.

Efter endt rengøring skylles altid grundigt efter med rent vand.  
Neutralisér evt. med alkalisk middel. Aftør for at undgå kalkpletter. 

Anvend egnet beskyttelsestøj og -handsker under arbejdet.

Rengøring 
Anvendte redskaber rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kraftigt specialmiddel til rengøring af ekstreme belægninger
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Skalflex Extrem-Rens

Forbehold
Må kun anvendes på syrebestandige overflader og under tilsyn med arbejdet pågår.
Kan beskadige farvet emalje og terrazzo. 
Må ikke anvendes på marmor og andre natursten. 

Bemærk: Produktet udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Opbevaring 
Tørt og frostfrit.

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

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da 
  beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/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.

Oplysningspligtige indholdsstoffer:
Kaliumhydroxyd, dinatriummetasilicat, C9-11 Alkoholethoxylat, 
Quartenary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride.
Indhold: Noniontensider <5 %, amfotærtensider <5 %. 
Indeholder parfume.

FARE
2,5 liter: DB-nr. 1819278
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