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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værk-
steder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og 
alle vandafvisende overflader.

Koncentreret renseeffekt
Selv genstridige pletter fjernes hurtigt og grundigt

Mild og skånsom mod materialer
• En lang række anvendelsesmuligheder
• Angriber ikke maling, gummi eller plast

• Brugervenlig
• Behagelig duft
• Til maskinrens og manuel rengøring
• Fjerner fedt og nikotintilsmudsning, pigmenttilsmudsning og 

indtørret snavs efter blot en kort indvirkningstid

Indhold Produktvægt (pr. vare) Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

5 l 5 kg 0893 125 005 1
20 l 21500 g 0893 125 020 1

Universalrens R1

Beholder Dunk
Lugt/duft Citron
Farve Orange
pH-værdi/betingelser 9,4 / i koncentrat
Tæthed/betingelser 1,04 g/cm³ / ved 20 °C
Forholdet mellem indholds-
stofferne Blandbart i alle forhold

Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 5 til 80 °C

Holdbarhed fra produktion/
betingelser 24 Måned/Måneder / ved 20 °C

AOX-fri Ja
Silikonefri Ja
Fosfatfri Ja
Biologisk nedbrydelig Ja

Anvendelse

Velegnet til udvendig og indvendig rengøring af køretøjer (behandling af køretøjer). Meget velegnet til rengøring af maling, 
plastdele, loftspaneler af stof, presenning, indvendige pyntelister, vinyltage, polstring, tæpper og alle vandafvisende overflader
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0893 125 005 Håndbørste 0891 350 102
0893 125 020 Håndbørste 0891 350 102

Instruktioner
##keep##

Påfør på det snavsede område for fuld styrke eller fortyndet med vand afhængigt af tilsmudsningsgraden, lad det virke kortva-
rigt, og tør det derefter af, eller skyl efter med vand

Blandingsskema:
• HP-rensemiddel – produktmængde 5 %
• Våd/tør rengøringsenhed – produktmængde 5 %
• Manuelt – produktmængde 35 %

Bemærk

Varmt vand øger renseeffekten

Godkendelser

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.


