
PCI Grovrent Intensiv
Rengör effektivt, även svår smuts

Användnings- 
område

• För inom- och utomhusbruk. 
• För väggar och golv.
• Till kakel och klinkerplattor, 

samt betongplattor.
• Till natursten som marmor*, 

kalksten* och granit. 
• Till cotto-, terrakottaplattor.
• Till pvc- och plastytor. 
• Till lackerat trä och metall.

* På polerade ytor som marmor eller kalksten 
ska PCI Grovrent Intensiv enbart användas 
utspätt i förhållande 1:5, annars kan ytan få 
en matt finish. Testa produkten på en diskret 
plats om du inte är säker.

Produkt- 
egenskAPer

• Avlägsnar grundligt gamla lager av 
behandlingsmedel, vax och glansmedel. 

• Rengör svår gammal smuts som fettränder, 
byggdamm, gulnader samt olje- och sotavlagringar. 

• Perfekt grundrengöring innan applicering 
av skyddande och vårdande produkter som 
impregnering, försegling och glansmedel.

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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· Til indendørs og udendørs brug, på vægge/vegger og 

gulve. · Til keramik, natursten, kunststof, lakeret træ 

og metal.

· För golv och väggar inomhus och utomhus. 

· För keramik, natursten, syntetmaterial, lackerat trä 

och metall.

PCI Grundrens Intensiv

Special-rensemiddel
til alle slags overflader

DK/N

PCI Grovrent intensiv

Speciella rengöringsmedelför alla ytor

S



tekniskA dAtA

mAteriAl

Materialbas Rengörande ämnen, vårdande komponenter

Densitet 1,020  g/cm3

pH-värde Alkalisk (11,3–12,7)

Färg Gulaktig

Vattenlöslighet Fullständig

AnvändningsinformAtion

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

Användning Av 
Pci grovrent  
intensiv

1. Beroende på hur smutsigt underlaget är kan PCI Grovrent Intensiv användas utspätt med 
max. 10 delar vatten. Vid mycket envis smuts kan produkten användas outspädd.

2. Applicera produkten i ett täckande lager med sprejflaska eller borste. Låt verka i några 
minuter.

3. Bearbeta ytan med en golvmopp eller borste beroende på hur smutsigt underlaget är. 
Avlägsna resterna från ytan och skölj med rikliga mängder vatten. På större ytor kan 
produkten appliceras med en gummiskrapa och sugas upp med en vattendammsugare.

PAketering 1 liters plastflaska med barnsäkert lås (4 st. per förpackning).

obs! • På polerade ytor som marmor eller kalksten ska PCI Grovrent Intensiv enbart användas 
utspätt i förhållande 1:5, annars kan ytan få en matt finish. Testa produkten på en diskret 
plats om du inte är säker.

• Använd inte produkten på ytor som är känsliga för alkaliska ämnen som aluminium eller 
anodiserade ytor, nymålade eller nylackerade ytor. Testa produkten på en diskret plats 
om du inte är säker.

lAgringstid

säkerhets-
informAtion

Minst 5 år. Förvaras torrt, frostfritt och inte varaktigt i temperaturer över +30 °C.

Se säkerhetsdatablad/ bruksanvisning.
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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

Sedvanliga försiktighetsåtgärder ska iakttas vid hantering av kemikalier.  
Produkten är inte märkningsförpliktigad enligt EU-direktiven/-bestämmelserna  
för farliga ämnen. Förvaras oåtkomligt för barn.
MAL-kod (1993): 4-2
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.


