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Tekniskt Produktdatablad

Byggrent

ANVÄNDNING

Bio Gen Active® Byggrent löser och avlägsnar cement,

kalk och rost från verktyg, maskiner, gjutformar och

byggnadsställningar. Neutraliserar saltutfällningar på

tegelfasader, avlägsnar överflödigt fogbruk från

nylagda golv, väggar och natursten.

BRUKSANVISNING

Omskakas före användning.

Spädning: 1+5, vid svår beläggning öka

koncentrationen. Avlägsna om möjligt lös smuts och

fett/olja innan rengöring påbörjas.

Använd svamp, spray eller borste, låt verka, skölj med

vatten. Upprepa vid behov.

Rekommenderad temperatur: 20 - 60°C.

Rengöring i bad

Spädning: 1+3.

Tid: 2-6 h upp till 24h. Tvätta och borsta av med rent

vatten.

Rengöring av nysatta golv- och väggplattor

Spädning: 1+5.

Applicera brukslösningen på ytan (svamp eller spray).

Låt verka 5 - 10 min., längre vid svår beläggning. Skölj

av med mycket vatten. Torka med en våt trasa.

Rengöring av tegelväggar

Spädning: 1+5.

Spraya blandningen på tegelfasaden. Låt verka i 15

min. Skölj av med vatten (högtryckstvätt). Vid svår

beläggning, upprepa behandling.

OBS: Zink, galvaniserat stål, marmor och vissa kolstål är

känsliga för lågt pH. Använd därför produkten försiktigt på

dessa material, om osäker, prova på en liten yta först. Olika

typer av metall som är sammanfogade kan ge upphov till

galvanisk korrosion.

HÄLSA OCH MILJÖ

Bio Gen Active® Byggrent är lätt biologiskt nedbrytbar

och miljöoptimerad enligt strikta Nordiska miljökriterier.

Bio Gen Active® bidrar med skydd för hud och material

samt ökar rengöringskraften och den biologiska

nedbrytningen efter användning.

Undvik kontakt med ögonen

Undvik att spraya rengöringsmedel i trånga och/eller

dåligt ventilerade utrymmen. Använd i dessa fall annan

metod eller skummunstycke för att minimera bildning

av aerosoler.

AVFALLSHANTERING

Beroende på vad som rengjorts kan använd ren-

göringsvätska klassificeras som farligt avfall. Sådant

avfall ska hanteras enligt myndigheters bestämmelser

för den aktuella typen av avfall. Rekommenderad

brukslösning är ej klassificerad som farligt avfall.

Förpackningen är tillverkad av PEHD-plast, och ska

material- och energiåtervinnas, sorteras som hårdplast.

Företaget är registrerat hos REPA-registret för

omhändertagande av tömda förpackningar.

SPECIFIKATION

Innehåll: Bio Gen Active® & fruktsyror

pH: Ca 1,3

Bäst före datum: Oöppnad förpackning 3 år (från 

tillverkningsdatum , batchnummer

yymmdd__)

Förvaring: Frostfritt

Inga transportrestriktioner.

Version SE 1604

Bio Gen Active® Byggrent löser och avlägsnar cement, kalk och rost från verktyg, maskiner, gjutformar

och byggnadsställningar samtidigt som det är milt för människa, material och miljö. Produkten innehåller

Bio Gen Active®, ett 100 % naturligt hälso- och miljöoptimerat ämne baserat på vassle.

Volym Art.nr.

5L dunk 42036

1L flaska 42037


