Gravstenrens
Art.nr. 190565
BESKRIVELSE:
Et spesialmiddel til rengjøring av gravstener. Middelet fjerner sopp- og
algedannelser. Bentzen gravstenrens er et universalt konsentrat, basert på
ammoniumforbindelser. Produktet skal fortynnes med vann.
Gravstenrensen er et selvvirkende middel som gjør overflatene lyse og
rene, slik at den originale fargen kommer fram. Produktet er nøytralt, klorog syrefritt. Med Bentzen gravstenrens blir rengjøringen av gravstener lett
og problemfri.
BEHANDLING:
Middelet fortynnes ca. 1: 10 med vann, eller sterkere. Produktet påføres
overflatene. Behandlingen bør ikke skje i sterk sol. Etter 2 – 3 dager blir
overflatene lyse igjen, rene og frie for belegg. Rester kan skylles bort med
vann. Kommer det regn eller annen fuktighet før det, bør behandlingen
gjentas.

En kanne eller et sprøyteapparat egner seg best til påføringen. Til mindre overflater brukes en sprøyteflaske.
Gravstenrensen fjerner alminnelig skitt og alle vanlige overflateforurensninger, som forårsakes av planter og trær.
Også glatte, grønne belegg fjernes. Ved fjerning av mose skal middelet virke til mosen gulner før det spyles bort.
Dybdevirkningen sørger for en forebyggende effekt som holder i flere år.
Bentzen gravstenrens er ikke giftig for planter. Unngå allikevel direkte kontakt - kan evt. vaskes av med vann.
DRØYHET:
Ca. 20-50 m2/liter v/påføring med vannkanne. Ca. 150 m2/liter med sprøyteapparat.
LAGRING:
Kjølig og lukket. Kan lagres i flere år.
SIKKERHET:
Ved berøring med øynene skylles med rikelig vann. Etter bruk vaskes hendene. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dessuten henvises til sikkerhetsdatabladene. Vaskeaktive substanser (tensider) er biologisk nedbrytbare. Fosfatfri,
fri for formaldehyd, PCB o. l. Ved arbeid anbefaler vi bruk av gummihansker. Vurdert som ikke merkepliktig.
TEKNISKE DATA:
Massetetthet:
pH-verdi:
Utseende:

1,0 g/cm3
ca. 7 (konsentrat)
klar, lys blå

Lukt:
Flammepunkt:
Oppløselighet i vann:

parfymert
ca. 39 grader celsius
total

INNHOLDSSTOFFER:
Ammonium, alkyl (C14-16) dimetylbenzyl, klorider.
Eget HMS-datablad utarbeidet av Hydro Rjukan foreligger.
Disse informasjonene er rådgivende og ikke bindende. Anvendelsen av produktet skal tilpasses de stedlige gitte
forhold og med de pågjeldende overflater, som skal behandles. I alle tvilstilfeller bør produktet først prøves på et
diskret sted.
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