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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

MASKIN-RENS
Olie-/snavsfjerner til lave temperaturer

Lavtskummende olie-, fedt- og snavsfjerner til 
emne- og spulevaskemaskiner. Til rensning af 
maskindele, redskaber, værktøj i bl.a.  
auto-branchen og metalindustrien. 

- Fjerner olie, fedt og snavs ved temperaturer
fra kun 45-50 gr. C
- hurtigt separerende
- strømbesparende ved afrensning på lave
temperaturer

- Velegnet til rensning af næsten alle typer
metal, f.eks. jern, stål, messing, kobber, rustfrit
stål og aluminium

Emnerne spules i 3-30 min. afhængig af 
snavsgraden. Ved udtagning tømmes emnerne for 
vand, tørretiden er derefter nogle få minutter. 

Hvis pH værdien på vaskevandet falder til under 
pH 10, tilsættes 1-2 % MASKIN-RENS.  

Når emnerne ikke længere bliver rengjort 
tilfredsstillende, skal badet udskiftes. Maskinen 
renses med SV-RENS og der påfyldes ny 
MASKIN-RENS. 

Se instruktion på produktinformationen for 
SV-RENS.

5 ltr. (5%) pr. 100 ltr. vand (50-70 gr.C) 

pH værdi: 
I 5 % brugsopløsning ca.  10,5 
I 100 % opløsning 11

200 ltr. tromle (2 stk./palle) 
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle) 
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Forhandler: Scandic-Oil - Tlf: 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk

http://www.knudedan.dk/shop/documents/PI/da/SV-RENS.pdf



