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Besma RensA10 er et koncentreret alkalisk rense- og 
rengøringsmiddel til afrensning af belægninger.
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Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles 
på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter 
ISO 14001 standarden.
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Besma RensA10 er effektiv til afrensning af 
• Træ
• Murværk
• Fliser
• Tage før maling 

Besma RensA10 kan anvendes på alle flader, der tåler vand 
og er let biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning
▪ Blandes med koldt vand.
▪ Stærkt tilsmudsede emner: 10% - 20%
▪ Mindre tilsmudsede emner: 1% - 5%

Fugt altid fladen med koldt vand før afrensning.

▪ Kan anvendes med børste, spray eller lavtryksrenser.
▪ Anvendes bedst ved udetemperatur +10° til 20°.
▪ Undgå at afrense på en varm/ophedet flade og letmetaller,   
   idet sæben kan brænde fast.

Varenr. 110121 | 1 liter
Varenr. 110123 | 5 liter
Varenr. 110124 | 10 liter
Varenr. 110120 | 20 liter
Varenr. 110126 | 210 liter
Varenr. 110147 | 750 ml triggerflaske klar til brug
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Behandling af fliser
• Brugsopløsningen påføres med kost.
• Lad virke ca. 20 min., må ikke tørre helt op på fliserne.
• Skrub fliserne med kost.
• Afskyl med rent vand før fliserne tages i brug.
• Behandling udføres bedst i gråvejr, 10-20°C. 

Brugsopløsning:
• Befa Fliserens blandes 1:5 med vand.
• 5 liter Befa Fliserens (koncentrat) rækker til ca. 60 m2.

Befa Fliserens er super effektivt og behageligt at 
anvende - og biologisk nedbrydeligt. Det løsner skidt, 
snavs og lavsvampe fra betonoverflader og kan 
bruges som grundrens før evt. imprægnering.
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Med Befa Fliserens får du samtidig et produkt, der kan anvendes 
på mere end bare fliser. Det er også yderst velegnet til afrensning 
af linoliebehandlet træværk, som for eksempel træmøbler, læhegn, 
træhuse og terrassebrædder. Det fjerner snavs, belægninger og 
gammel olie, så det er klar til ny oliebehandling.

Varenr. 111203 | 5 liter
Varenr. 111206 | 210 liter


