
 

 
 

 

Produktbeskrivelse  
Promal grundrens er et effektiv virkende rensemiddel der effektivt 
løsner og opløser skidt og snavs, såsom nikotin, sod, fedt fra 
mados, pollen og meget mere.   
 
Anvendelsesområder  
Til almindelig vedligeholdende rengøring og til grundrengøring 
inden malebehandling.  
 
Underlag 
Almindelige faste og hårde underlag, såsom træ, glas, tapet, metal 
m.m. 
 
Behandling  
Grundrengøringsmidlet blandes med vand i forholdet 1:10.  
Ved stærk tilsmudsning, kan produktet anvendes i mere 
koncentreret form og fortyndes da efter behov.  
 
For effektiv rengøring:  
Arbejd med to spande og to svampe/klude/børster, når du vasker 
ned; en spand med rengøringsmiddel og en spand med rent vand. 
Påfør rengøringsvandet med svamp/børste/klud og bearbejd 
overfladen. Brug derefter svampen/kluden fra det rene vand, til at 
fjerne opløst skidt og snavs. 
 
Særligt genstridige pletter kan forsøges fjernet med koncentreret 
grundrens, hvorefter der afvaskes med rigeligt vand. Kontroller 
altid på et mindre og ikke så synligt område, at den aktuelle 
overflade tåler koncentreret grundrens, inden pletfjerningen 
foretages. 
 
Ved anvendelse af koncentreret grundrens, bør du bære handsker 
og beskyttelsesbriller, da det koncentrerede produkt er ætsende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type: Rengøringsmiddel 
Anvendelsesområder: 
Rengøring inden malebehandling 
Virksomme stoffer:  
Nonioniske tensider, natriumhydroxid 
og kaliumkarbonat 
Fortynding: 1:20 (½ liter/10 liter vand)  
Densitet: ca. 1 kg/l ISO 2811 
PH værdi koncentrat: 11,5 
PH værdi brugsklar (1:20): ca. 10,5 
Forbrug: - 

Virketid v. 23°C/50% RF:  
Afhængig af fortynding – få minutter til 
1 time. 
Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C. 
(underlag og omgivelser) 
Rengøring af værktøj: 
Vand 
Opbevaring:  
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i 
direkte sollys og utilgængeligt for børn. 
Holdbarhed: 
Min. 2 år efter produktionsdato ved 
korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd) 
Emballager: 1 liter. 
Farver: Klar/lys blå 
 
MAL-kode: 00-3 
CLP symboler:  

 
CLP signalord: Fare 
 
Dokumentdato: 070217 

Ændret: 07122018 

 

TDS og brugsanvisning 
 

Promal Grundrens 
Prof. Koncentreret rengøringsmiddel 
Varenummer 2264070 

  
 

 

 

 

 

 

 

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt 

ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for 

underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede 

produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, 

for at undgå glans og nuanceforskelle. 

 


