
UTSEENDE: 

Klar/gul væske

pH:  

13.5

TETTHET: 

1.1 g/cm3

FRYSEPUNKT: 

0° C

BRANNFARE: 

ikke brennbar

EMBALLASJE: 

25 liter/ 1000 liter

HOLDBARHET: 

mørkt / frosfritt > 36 
månder

RENGJØRING: 

Verktøy: Vann

Hud: Såpe og vann

TIPS:

Murerverktøy og utstyr 
lett kan rengjøres ved å 
legges i en løsning av 1 del 
Controll®Betongrens og 1 
del vann.

BESKRIVELSE:

Controll®Betongrens er et sur rengjøringsmiddel for betongfl ater før 
impregnering, spesielt formulert for å fjerne kalk- og saltavsetninger, sot 
og alger. Det fjerner også små mørtelspetter, sementmerker, rustfarging 
etc. og øker vedheft for maling og puss.

VANLIGE BRUKSOMRÅDER:

All cement-based structures, inside or out.

EGENSKAPER:

Produktet er veldig økonomisk, da det kan fortynnes 1: 1 med vann 
for intensivt arbeid og opptil 1:10 for lettere oppgaver. Riktig brukt kan 
Controll®Betongrens ofte erstatte fysisk inngrep / bruk av svovelsyre.

Controll®Betongrens tilfredsstiller kravene til syre rengjøringsmidler i 
forskrift om utslipp av avløpsvann.

Produktet er ikke-etsende og inneholder ikke stoff er som er skadelige ved 
normal bruk.

Produktet er biologisk nedbrytbart, luktfritt og det behandlede området 
kan brukes så snart overfl aten er tørr, vanligvis innen 30 minutter.

FORBEREDELSE:

Glass, aluminium, galvanisert og andre glatte overfl ater må beskyttes for 
å forhindre etsning. Produktet må ikke blandes med andre kjemikalier. 
Det anbefales å teste på et lite område før full skala behandling.
Unngå arbeidstemperatur på overfl aten under 5 ° C, da de fl este kjemi-
kalier har redusert eff ekt når temperaturer faller under denne grensen.

Følg de personlige beskyttelsesprosedyrene som er oppført i HMS 
databladet

PÅFØRING:

Fortynn Controll®ConClean etter behov, minimum er 1: 1, med vann.

Produktet brukes best med lavtrykkssprøyter etterfulgt av børsting over 
overfl aten for å agitere den aktive løsningen. 
Vask av med høytrykksvasker eller bruk rikelig med vann. 

Gjenta etter behov.

• Teglstein
• Vegger
• Garasjer
• Tak

• Murpuss
• Fasader
• Peis
• Sandstein
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