
Besma International Chem a/s
       Besma
Multi-purpose Cleaners

®

Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik 
fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger 
rensevæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med
henblik på så lav belastning som muligt af
såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for 
os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.
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Effektiv til afrensning af træ, 
fliser, maskiner, murværk, 
tage m.v.Produkttype

▪ Rense- og rengøringsmiddel.

Hvad skal produktet bruges til 
▪ Rensevæske til træ, fliser, murværk m.v. 

▪ Effektivt til tagrens.

▪ Afrensning af flader før maling.

Brugsopløsning
▪ Blandes med koldt vand afhængig af 
 renseopgaven.

▪ Stærkt forurenede flader: 2% (1:50)

▪ Mindre forurenede flader: 0,25% (1:400)

▪ Mister virkningen ved blanding med sæbe 
 eller sulfosæbe.

Hvordan bruges produktet
▪ Fugt altid fladen med koldt vand før afrensning.

▪ Påføres overfladen med sprøjte, børste eller  
 kalkkost.

▪ Lad virke mellem 1-2 døgn. 
 Derefter børstes fladen ren.

▪ Såfremt der stadig er forureninger tilbage, 
 gentages behandlingen.

▪ Vi anbefaler brug af gummihandsker, 
 éngangsmaske og evt. ansigtsskærm.

▪ Undgå at afrense på en varm / ophedet flade - 
 letmetaller, idet sæben kan brænde fast.

Tekniske info
▪ pH-værdi i koncentrat: ca. 12,5

▪ pH-værdi i 1% opløsning: ca. 8,7

▪ Læs etiket og sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:
▪ Mal-kode i koncentrat:  00-4 (1993)

▪ Mal-kode i 0,25-2 % opløsning: 00-1 (1993)
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Fordele ved produktet
▪ Særdeles effektivt. 

▪ Kan anvendes på alle flader, der tåler vand. 

▪ Biologisk nedbrydeligt.


