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(Tidligere dato 07.03.2012)' 

Supi Saunapesu rengøringsmiddel 

 
 zoom 

BESKRIVELSE SUPI Saunapesu er et surt rengøringsmiddel, som bleger og opløser 
kalkaflejringer i saunaer og andre fugtige rum. 

PRODUKTEGENSKABER For saunaer og andre fugtige rum. Blid og dermed ikke-korroderende. Dog 

bør der udvises forsigtighed ved rengøring flisefuger med koncentrerede 

og stærke løsninger. Må ikke anvendes i forbindelse med produkter, der 

indeholder klor. 

Anbefalede anvendelser For saunaer og andre fugtige rum. 

 

TEKNISK DATA   

  

 

Størrelser 0,5 l, 1 l. 

Fortynder Vand 

blandingsforhold Afhængig af graden af forurening, tilsættes 1 til 2 dl Supi Saunapesu til 5 liter vand.  
pH-værdien i klar-til-brug løsning: ca.. 2 

anvendelsesmetode Børste eller svamp. 

Massefylde 1,03 kg / l, ISO 2811 

Opbevaring Skal beskyttes mod frost. 

Produktkode 001_7099 

 

PÅFØRINGSDATA   

Påføringsforhold Temperaturen af luften bør være mindst 5 ºC, og den relative luftfugtighed under 
80%. 

Rengøring Dosering: Afhængig af graden af forurening, tilsættes 1 til 2 dl Supi saunapesu til 5 
liter vand.  
 
Opløsning af kalk: Brug en 10-15% opløsning. Supi Saunapesu kan anvendes 
ufortyndet om persistente kalkaflejringer og snavs pletter.  

 
Blegning af sauna bænke: Bland lige store mængder af SUPI Saunapesu og vand (1: 
1), og gør det muligt at handle i ca. 15 minutter.  
 
Bemærk! Altid skyl overfladen med rent vand efter behandlingen.  

Rengøring af værktøj Rengør med vand. 

 

SUNDHED OG 
SIKKERHED MÆRKNING  

Ætsende, C Indeholder Phosphorsyre-<5% forårsager alvorlige forbrændinger. Brug 
egnede beskyttelseshandsker og briller / ansigtsskærm. I tilfælde af kontakt med 
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henhold til Forordning 
(EF) 1272/2008 

øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Tages straks forurenet 
tøj. Undgå indånding af dampe. Må kun bruges i godt ventilerede rum. Ved 
ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nøvendig (vis 
etiketten, hvis muligt). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Indeholder 
<5% nonioniske tensider, <5% kationiske overfladeaktive midler og <5% 
parfume. Sikkerhedsdatablad er tilgængelig på anmodning. Sikkerhedsdatablad 

 

 
Ætsende 

  

ENVIRONMENTAL og 
BORTSKAFFELSE 

Undgå spild til kloak, vandsystemer og jord. Tomme emballage skal genanvendes 
eller bortskaffes i henhold til lokale regler. Flydende affald skal destrueres i 
overensstemmelse med de lokale regler for farligt affald. 

TRANSPORTERE VAK / ADR 8 III 

sre191015 / kmm280512 / lko141106 / / tho031106 / 0.017.099 

 

Ovennævnte oplysninger er ikke beregnet til at være udtømmende eller komplet. Oplysningerne er baseret på 

laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og det er givet til vor bedste viden. Kvaliteten af produktet sikres ved 
vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent vi ikke kan kontrollere 
de betingelser, hvorunder produktet bliver brugt, eller de mange faktorer, der har indflydelse på brugen og 
anvendelsen af produktet. Vi fralægger ansvar for skader forårsaget af brug af produktet mod vore anvisninger 
eller til uhensigtsmæssige formål. Vi forbeholder os ret til at ændre de givne oplysninger ensidigt uden varsel. 
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