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EG Industrivask 

BESKRIVELSE 

EG Industrivask er en svært effektiv og allsidig rensevæske og fettfjerner. Den kraftig rengjørende væsken 

fjerner enkelt oljer, smørefett og tung tilsmussing fra de fleste gulvoverflater. EG Industrivask etterlater ingen 

rester etter skylling.  

 

Fordeler 

• Passer de fleste gulvflater 

• Fjerner olje, fett og tung tilsmussing 

• Løsemiddelfri og inneholder ingen agressive alkalier, silikater, fosfater eller skadelige biocider 

 

Anbefalt bruk 

Godt egnet for de fleste type gulvoverflater, blant annet:  

• Betong 

• Naturstein 

• Plast (inkludert vinyl) 

• Keramiske fliser 

• Gummi 

• Glass 

• Emalje 

• Metall 

• Malte overflater 

 

 

 
 

Utseende PH (som konsentrat) Relativ tetthet Oppløslighet i vann 

 

Klar væske 

 

Typisk 11 til 12 
 

 

Typisk 1,04 (g/cm3) 
 

 

Komplett 
 

 

 

 

PRODUKTOPPLYSNINGER 
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EG Industrivask 

PÅFØRINGSMENGDE & METODE:  

 

Manuelt:  

Fortynn 1 delprodukt i 30 til 50 deler vann. Fortynningsmengde er avhengig av grad og type tilsmussing. Kaldt 
vann kan bli brukt, men for et optimalt resultat; bruk vann på circa 40°C. Påføres overflaten fra bøtte med stoff, 
svamp, sprøyte eller mopp. Skyll godt med høytrykk for å unngå at det ligger igjen såperester 
 

Gulvrensemaskin: 

Fortynn 1 delprodukt i 50 deler vann og hell blandingen opp i tanken til den automatiske rengjøringsmaskinen. 

La den første runden med maskinen gå uten bruk av vakuumet, noe som gir produktet ytterligere kontakttid med 

overflaten. På den andre runden, skrubb overflaten og avlsutt med å skylle godt. 

 

Høytrykksspyler: 

Bruk en mengde av 1 delprodukt i 30 til 100 deler vann gjennom middels eller høyt trykk. Produkt kan påføres 

på lavtrykk og deretter fjernes med høyt trykk, hvis nødvendig. 

 

LAGRING OG BRUK 

Lagrings- og brukstid: 12 måneder i original forpakning. 

Beskytt mot frost. Hvis produkt har blitt lagret i kalde temperaturer, prøv å nå anvist omgivelsestemperatur før 

bruk. Håndteres i samsvar med god industriell praksis. Ingen spesielle sikkerhetsforanstaltninger kreves i forhold 

til produktet alene. 

MILJØTILTAK  

Forurenset produkt og/eller skyllingsvann må avhendes i samsvar med lokale reguleringer.  

 

HELSE & SIKKERHET 

EG Industrivask forårsaker ikke noen helse- eller sikkerhetsfare når produktet brukes i samsvar med de anbefalte 

instruksjonene. Mer detaljert informasjon er å finne i Materiellsikkerhetsdatabladet. 

 

 

 

 


