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Stengods Rengöring
Effektivt koncentrerat rengöringsmedel

Användningsområde:  » Alkaliskt rengöringsmedel för alla polerade eller obehandlade stengodsytor.

 » Lämplig för daglig rengöring av hårt belastade golv samt grovrengöring av 
svårt smutsade eller dåligt underhållna golv.

 » Utmärkt även för rengöring av svårt smutsade keramiska plattor.

 » Kan användas inom- och utomhus.

Produktegenskaper:  » Rengöringsmedel med kraftfulla, ytaktiva rengöringsämnen och särskilda fett- 
och smutslösande tillsatser.

 » Koncentrat

 » Skummar lite, lämplig även för skurmaskiner.

 » Avlägsnar olja, fett, märken från skosulor, gummirester, golvvax, glansemulsio
    ner, rengöringsmedelsrester och svåra fläckar.
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data - ohärdad

Stengods Rengöring Produktinformation
December 2012

Knauf Stengods Impregnering

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +30°C

Torktid/gångbar: -

Förtunning:  upp till 1:10 med vatten 

Åtgång: 1 liter räcker till 10–15 m² (grovrengöring)
1 liter räcker till 50–100 m² (daglig rengöring)

Temperaturbeständighet:  –

Materialtekniska data

Bas: mindre än 5 % icke-joniska tensider, mindre än 5 % 
katjoniska tensider, alkalier, doft- och hjälpämnen.

Densitet: 1,06 g/cm3

pH-värde: ca. 13

Lukt: citron

Utseende: färglös, flytande

Hållbarhet: ca. 36 månader

Förvaring: svalt och torrt i väl försluten förpackning

Förpackning: 1000 ml plåtflaska med barnsäker kork

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Stengods Rengöring 1000 ml
267723 / 4006379079674
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Avfallshantering

Produktrester:Tensider är biologiskt nedbrytbara enligt EG-förordning 648/2004 om 
tvätt- och rengöringsmedel. Kan hällas i avloppet starkt förtunnad. Förpackningen 
är tillverkad av miljövänlig polyeten och kan återvinnas. Tomma, rena förpackningar 
lämnas till återvinning.
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Arbetsanvisning: Grovrengöring:
Blanda upp till 1 liter rengöringsmedel (beroende på smutsgrad) per 10 liter vatten. App-
licera med en borste eller mopp, låt verka i 5–10 minuter och borsta därefter ytan. Låt inte 
torka in. Torka rent och eftertorka med rent vatten.

Daglig rengöring:
Blanda ca. 2–10 cl (beroende på smutsgrad) per 10 liter vatten och moppa golvet. Efter-
torka med rent vatten.

Ytterligare information Använd inte på marmor, anodiserat aluminium, linoleum och andra alkalikänsliga under-
lag. Prova först på en mindre yta om du är osäker.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 611 610
Hemsida: www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012

Observera: Använd mer rengöringsmedel eller låt verka längre för en kraftigare rengöringseffekt.

Vid frekvent användning i höga doser kan rester byggas upp, i synnerhet på 
obehandlade ytor. 
Använd mindre rengöringsmedel om det uppstår ränder på polerade underlag.


