
PCI Fogfilm
Tar bort fogfilm på kakel efter fogning

Användnings- 
område

• För inom- och utomhusbruk. 
• För väggar och golv.
• Avlägsnar fogrester, murbruks-

rester och kalkavlagringar.
• Till alla syrafasta ytor som kera-

miska plattor, cottoplattor och 
plattor av diverse natursten, 
exempelvis opolerad granit, 
skiffer, gnejs och kvartsit.

Produkt- 
egenskAPer

• Avlägsnar snabbt och effektivt fogfilm, cementrester, 
salpeter och smuts.

• Effektiv. 
• Mycket dryg.

Specialrengöringsmedel

     
 Användning/te

kniska egenskaper:

Använd PCI KLINKERRENGÖRING so
m 

den är eller utsp
ädd, m

ed hjälp av e
n 

sva
mp eller en PCI-sp

rejfla
ska. Låt ve

rka 

några minuter och sk
ölj ri

kligt m
ed 

vatten.

• Fukta först ordentlig
t cement-

fogarna innan du stry
ker på 

PCI KLINKERRENGÖRING. 

Låt produkten verka ytterlig
are en 

lite
n stund och skölj s

edan rik
ligt 

med vatten.

• Använd ej på yto
r so

m är känslig
a för 

syr
a.

• Använd PCI FETT- O
CH 

VAXBORTTAGNING för fe
tt-,

 olje- och 

vaxavla
gringar.

Utspädning:

max. 1
:5 i v

atten

Temperatur vid användning:

+ 5°C till
 +25°C

Förvaring: M
inst 5

 år på torr p
lats; 

förva
ra inte under en längre tid

 vid
 

mer än 30°C temperatur.

Tillv
erkningsdatum (år/v

ecka):

se nummer på förpackningen.

Vänligen beakta databladet och 

det te
kniska säkerhetsbladet fö

r 

PCI KLINKERRENGÖRING. 

Säkerhetsdatablad kan fås på 

begäran av fackmän.  
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S
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1 l  net

· Til indendørs og udendørs brug, på vægge/vegger 

og gulve. · Anvendes til fjernelse af cementslør, 

mørtelrester og kalkbelægninger.

· För golv och väggar inomhus och utomhus. 

· Borttagning av cementrester, murbruksrester 

och andra kalkavlagringar. 

PCI Cementslørfjerner sur

Special rensemiddel
til alle syrefaste belægninger
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PCI FogfilmTar bort fogfilm på kakel efter fogning



tekniskA dAtA

mAteriAl

Materialbas Rengörande ämnen, oorganisk och organisk syra

Densitet 1,060 g/cm3

pH-värde sur (–0,5 till –0,9)

Färg Röd – transparent

Vattenlöslighet Fullständig

AnvändningsinformAtion

Förbrukning ca 25–50 ml/m2 outspädd

Åtgång* 1 l PCI Fogfilm räcker till ca

– outspädd:  0–15 m²

– utspädd med vatten i förhållande 1:2  30–45 m²

– utspädd med vatten i förhållande 1:5  60–90 m²

Temperatur vid användning: +5 °C till +25 °C (underlagstemperatur)

förberedelse 
Av underlAget

Användning Av 
Pci fogfilm

Fukta ytan ordentligt, särskilt cementfogarna mellan kakel, klinker och mosaikplattor. 
Undvik att fogmassan skadas genom att se till att massan och dess kapillärporer är helt 
vattenmättade. 

1. Spreja eller stryk på PCI Fogfilm med en svamp, outspädd eller spädd med max. 5 delar 
vatten (beroende på hur smutsigt underlaget är). Låt verka en kort stund men inte torka. 
Större ytor bearbetas i omgångar. Vid behov ska den behandlade ytan efterfuktas med 
vatten.

 Kakelplattor bearbetas med svamp eller mjuk borste och klinkerplattor, kan vid behov, 
bearbetas med en hårdare borste. Avlägsna resterna från ytan med en svamp eller 
skurtrasa. osv.

2. Bearbeta ytan med en hård borste och avlägsna resterna från ytan med en svamp eller 
skurtrasa. Skölj ordentligt med rikliga mängder vatten.

3. Inandas inte sprejångorna från PCI Fogfilm.

PAketering 1 l fyrkantig flaska med barnsäkert lås (4 st. per förpackning).
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Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera 
kraftigt, liksom användningsområdet för våra pro-
dukter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer 
i detta datablad. Informationen baserar sig på vår 
nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias 
inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighets-
tester samt själv kontrollera att produkten passar för 
det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig 
att kontakta teknisk support vid användningsområden 
som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under 
rubriken “Användningsområde”. Att använda produk-
ten utanför de användningsområden som beskrivs i 

databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, 
vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skade-
ståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga 
detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse 
av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av 
skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla 
transaktioner måste följa våra villkor för försäljning 
och leverans.

Alla senare publikationer ersätter den här utgåvan.

Utgåva Okt. 2012

märkning

YtterligAre

informAtion

Symbol: Xi, lokalirriterande
Innehåller: Saltsyra
Irriterar ögon, andningsorgan och hud. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas 
sprejångorna. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj med 
rikligt med vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar under arbetet. 
Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etikett. Får bara 
användas där ventilationen är god.
MAL-kod (1993): 5-4
Övriga föreskrifter, restriktioner och förordningar: Gällande förordning (EF) nr 648  
från den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

BASF har rikstäckande konsulttjänster som kan hjälpa till med produktfrågor och ge råd  
vid större projekt. För ytterligare information kontakta vårt huvudkontor på telefonnummer 
031-26 84 60.

Reservation för ändringar och tryckfel.

säkerhets-
informAtion

Se säkerhetsdatablad/ bruksanvisning.

obs! • Testa först produkten på en diskret plats före användning.
• Olämplig användning av PCI Fogfilm kan skada eller missfärga cementbaserade fogar.
• Vid arbete inomhus måste metaller avlägsnas eller skyddas även om de inte kommer i 

direkt kontakt med produkten. Använd inte produkten på ytor som är känsliga för syror, 
till exempel olika granittyper (som cashmere white), emalj, på anodiserade ytor, på olika 
syntetiska ämnen eller på ömtåligt dekorativt kakel. 

• Kalkhaltig natursten, till exempel marmor, musselkalk, juramarmor och travertin, tål inte 
syra. Användning av sura rengöringsmedel kan medföra permanenta skador!

• Emalj och förkromade objekt bör skyddas.

lAgringstid Minst 4 år. Förvaras torrt, frostfritt och inte varaktigt i temperaturer över +30 °C.


