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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Specialrengøringsmiddel af høj kvalitet til fjer-
nelse af taperester, etiketter og folieklister-
mærker samt genstridigt snavs. NSF-certificeret

Effektiv
• Nem fjernelse af klæbemasserester, etiketter, selvklæ-

bende tape
• Genstridigt snavs som f.eks. voks, gummipletter, silikonere-

ster, tuschpen, olie og fedt løsnes

Skånsom mod materialer, sarte overflader som 
aluminium, messing og rustfrit stål beskadiges 
ikke

Brugervenlig
• Ingen ubehagelige lugte for brugere og miljøet.
• Hurtig og effektiv rengøring.

Acetone-, silikone- og AOX-fri
Indeholder ikke A og B stoffer

Indhold Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

5 l 0893 140 05 1
500 ml 0893 140 1 / 12

Industrirens

Farve Transparent
Kemisk basis Speciel rensebenzin med D-limonen
Lugt/duft Karakteristisk
Massefylde 0,74 g/cm³
Min. flammepunkt 10 °C
Fareklasse (tysk forskrift for 
brændbare væsker) AI

Holdbarhed fra produktion/
betingelser 24 Måned/Måneder / under 25 °C

AOX-fri Ja
Silikonefri Ja

Anvendelse

Rengør maskindele, plastdele og metalliske overflader for rester af klæbemasse. Også velegnet til fjernelse af beskyttende 
konserveringsmidler på f.eks. bremseskiver.

Billedeksempel
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0893 140 Viskegummi til børstesliber 0585 91 

0893 140 05

Viskegummi til børstesliber 0585 91 
Hane med DN 45-gevind Hane til 5 l og 10 l plastbeholdere Hane til 5 l og 10 l plastdunke med et DN 45 
gevind 0891 302 01

Pumpesprayflaske Til opløsningsmidler 0891 503 001

Bemærk

Før behandling kontrolleres gummi- og plastdele for kompatibilitet på et usynligt sted. Maling kan blive angrebet.

Bevis for ydeevne

NSF-registreret, klasse K3, reg. nr. 149620, 149621

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


