
Produkttype Anvendelse Egenskaber Dosering

Mild alkalisk
Let: 1% = 1 dl/10 ltr. vand

Alm: 2%= 2 dl/10 ltr. vand

pH i brug = 8-9 Kraftig: 5% 0,5l/10 ltr. vand
Alm: 1-2%=1-2 dl/10 ltr. vand
Bruges ufortyndet ved fjernelse af 
kalkslør.

pH i brug = 8-9

Moderat alkalisk
Alm: 1% = 1 dl/10 ltr. vand
Kraftig: 2%= 2 dl/10 ltr. vand

pH i brug = 9-9,5
Let: 1% = 1 dl/10 ltr. vand
Alm: 5%= 0,5 l/10 ltr. vand
Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand

pH i brug = 9-9,5
Let: 1% = 1 dl/10 ltr. vand
Alm: 5%= 0,5 l/10 ltr. vand
Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand

pH i brug = 9-10

Stærkt alkalisk
Let: 2% = 2 dl/10 ltr. vand
Alm: 5%= 0,5 l/10 ltr. vand
Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand

pH i brug = 10-12
Let 1%= 1 dl/10 ltr. vand
Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand

pH i brug = 10-12
Let: 2%= 2 dl/10 ltr. vand
Alm: 5%= 0,5 l/10 ltr. vand
Kraftig: 100% 

pH i brug = 11-13

Meget stærkt alkalisk
Alm: 5%= 0,5 l/10 ltr. vand
Kraftig: 10%= 1 l/10 ltr. vand

pH i brug = 12,5-13,5
Alm: 1-2%=1-2 dl/10 ltr. vand
Kraftig: 5% 0,5l/10 ltr. vand

pH i brug = 14

Stærkt surt
Alm:1-2%=1-2 dl/10 ltr. vand 
Let kalk: 2%=0,5l/10 ltr. vand
Svær kalk: ufortyndet

pH i brug =0,5-1,7
Let rust: 10%=1 ltr/10 ltr. vand
Svær rust: ufortyndet

pH i brug = 2,5-2,8

Desinficering og lugt
Desinfektion: 3%= 3 dl/10 ltr. vand
Lugtfjerner: 5%= 5dl/10 ltr. vand
Anti-static: 2%=2 dl/10 ltr. vand

pH i brug = 6-8
Alm: ½-1%=0,5-1 dl/10 ltr. vand
Desinfektion: 2%=2 dl/10 ltr. vand

pH i brug = 7,5-10,5

Desinfektion: 1 tablet til 10 ltr. vand
Lavtryksanlæg: 3 tabletter i 5 ltr. 

pH i brug = 2,5-3
Gær- og skimmelsvampe: 1 tablet til 
2,5 ltr. lunkent vand.
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SKADESERVICE

Effektivt fedt opløsningsevne, 
fjerner kalkslør, efterlader 
strålende rene overflader

Til sanitære områder: 
Håndvaske, fliser, stål, spejle, 
WC-kummer osv.

Fjerner lettere belægninger af 
sod, fedt og olie.

A-21 Mild-rens Moderat alkalisk 
affedtningsmiddel 

Til rengøring af let 
besmudsede overflader

Fjerner lettere belægninger af 
sod, fedt og olie. Fjerner også 
khlorider, dannet ved 
afbrænding af PVC.

Til stærkt besmudsede 
overflader. Fjerner nikotin.

Har gode olie/fedt opløsende 
og emulgerende egenskaber

Mildt alkalisk Grundrengøring-
middel

Til rengøring af let 
besmudsede overflader

Combi-Plus
Moderat alkalisk 
grundrengøringsmiddel med 
salmiak 

Ergo Sanitets-rens Let alkalisk middel til fjernelse 
af kalkslør

Kalkulin Flydende

Moderat alkalisk olie-
/fedtfjerner

Til rengøring af moderat til 
svært besmudset overflader og 
brandskader. Fjerner nikotin.A-16 Grund-rens

Stærk alkalisk 
grundrengøringsmiddel-
/sodfjerner

Stærkt surt middel til fjernerlse 
af rust og kalk

A-11 Grov-rens Meget stærkt alkalisk olie-/sod 
og fedtfjerner

Flydende pH 14 Ekstremt alkalisk fedt og 
snavsfjerner. 

Kalcinol

Nautilus Stærkt alkalisk olie-/sodfjerner

PV-rens

Fjerner effektivt sod og 
fastgroet snavs samt klorider 
(angriber ikke aluminium).

Stærkt alkalisk 
grundrengøringsmiddel med 
salmiak, lavtskummende

Til rengøring af moderat til 
svært besmudsede overflader 
og brandskader, samt som 
polish fjerner.

Fjerner effektivt sod og 
fastgroet snavs samt 
gulvpolish.

Til rengøring af moderat til 
svært besmudsede overflader 
med olie. Fjerner ikke klorider.

Hydrosol

Renser-Desinfekt Rengøring, desinfektion og 
lugtfjerner

Anti-Kim Desinfektionsmiddel

S-71 Stærkt surt middel til 
rustfjernelse ved korrosion

Til rustfjernelse på korrosion 
angrebet metal effekter mv.

Til desinfektion af overflader, 
instrumenter, redskaber og 
inventar. Herunder køleskabe.

Virksom overfor almindeligt 
forekommende bakterier og 
svampe.

Til sanitære områder. Fjerner 
kalk og rust på gulve og vægge 
samt sanitært udstyr
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Kan anvendes overalt hvor 
man ønsker at rengøre, 
desinficere og fjerne lugt.

Fjerner lettere besmudsning, 
statisk elektricitet, lugt og virker 
bakteriestatisk.

Reaktionstid 2-5 min ved 
desinfektion

Effektiv kalk- og rustfjerner

Anvendes som 
desinfektionsmiddel af alle 
overflader, som tåler vand.

O2 Tabs, 24g. Desinfektionsmiddel i 
tabletform

Virksom overfor de fleste 
mikroorganismer. Virker ikke 
korrosiv og misfarver ikke 
metaller, plast, gummi og andre 
behandlede overflader.

 Reaktionstid 1-10 min.

Til rengøring af svært 
besmudsede overflader. Til 
maskindele, last/tankbiler, 
skibe og svære brandskader

Fjerner effektivt sod, olie, fedt 
og fastgroet snavs (angriber 
ikke aluminium)

Fjerner effektivt olie, fedt og 
mindre sodbelægninger. 
(angriber ikke aluminium).

Til grundrengøring af meget 
tilsodede og snavsede 
overflader som tåler meget 
stærkt alkalisk opløsning. 

Fjerner effektivt sod, kraftige 
oliebelægninger, fedt og 
fastgroet snavs samt klorider. 
Indeholder lud. (angriber 
aluminium).

Til grundrengøring af meget 
svært besmudsede overflader 
som tåler meget stærkt alkalisk 
opløsning. F.eks. Metal-
/maskindele med indtørret olie, 
sod i trækonstruktioner osv.

Fjerner effektivt sod, kraftige 
oliebelægninger, fedt og 
fastgroet snavs samt klorider. 
Indeholder lud. (angriber 
aluminium).

Effektiv rustfjerner, fjerner ikke 
kalk og korrosionsproduktuer 
på aluminium


