Besma International Chem a/s
Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik
fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger
rensevæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med
henblik på så lav belastning som muligt af
såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for
os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.

Produktinformation

Afkalker og rengøringsmiddel
til sanitet
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Produkttype
▪

Koncentreret surt rengørings- og
afkalkningsmiddel.

▪

Ikke til kaffemaskiner og lign.

Hvad skal produktet bruges til
▪

Rengøring af terrazzogulve, fliser, rustfrit
stålinventar og forkromede dele i køkkener,
svømmebade, baderum og butikker.

▪

Opløser smuds, fedt, sæberester,
belægninger, rust, kalkaflejringer.

Hvordan bruges produktet
▪ Anvend klud eller svamp ved almindelig
rengøring.

Fordele ved produktet
▪ Effektivt og meget skånsomt
rengøringsmiddel.

▪

Blankeffekt ved afskyldning med
koldt vand.

▪

Misfarver ikke sanitet.

▪

Biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning
▪ Sanitets Cleaner fortyndes med koldt
eller lunkent vand:

▪

Almindelig rengøring:		
(1-2,5 dl / 5 l vand)

2-5 %

▪

Grovafkalkning:		
(1 liter / 5 l vand)

15-20 %
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▪

Lad virke i 5-10 min. afskyl med koldt vand.

▪

Ved grove kalkaflejringer på flader
sprøjtes/hældes brugsopløsningen på kalken.
Lad virke 10-15 min., skyl med koldt vand.

▪

Ved afkalkning neddyppes emnet i en Sanitets
Cleaner - opløsning.

▪

Hæld aldrig Sanitets Cleaner på en meget varm 		
forkromet vandhane, idet misfarvning da
kan forekomme.

▪

Skyl altid efter med koldt vand.

▪

Overflader, der kommer i forbindelse med
fødevarer, efterskylles grundigt med rent vand.

Tekniske info
▪ pH værdi i koncentrat:

1,0

▪

pH værdi i 1% opløsning:

2,0

▪

Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:
▪ Mal-kode i koncentrat:
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Rensevæsker på et højt miljøteknisk niveau

Sanitets Cleaner

