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Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik 
fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger 
rensevæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med
henblik på så lav belastning som muligt af
såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for 
os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.
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Sur rengøring til 
levnedsmiddelindustrien
Rust- og kalkfjernerProdukttype

▪ Stærkt surt rengøringsmiddel til fiske-
 forædlings- og fødevareindustrien.

▪ Rust-, sod og kalkfjerner.

Hvad skal produktet bruges til 
▪ Sur rengøring af procesudstyr i 
 levnedsmiddelindustrien.

▪ Fjerner effektivt rust og snavs på stål  
 og jern.

▪ Fjerner effektivt sodpartikler og 
 mørkfarvning på aluminium.

▪ Særdeles effektivt rengørings- og 
 afkalkningsmiddel til vådrum.

▪ Anvendes til polering af rustfrit stål med 
 roterende stålbørste.

▪ Rengøring og kalkfjerner i baderum. 
 
▪ Fjerner flyverust.

 

Brugsopløsning
▪ ULTRA B fortyndes med koldt eller 
 lunkent vand:  

▪ Rengøring i fødevareindustri 1-2%
 Sur rengøring  2-3%
 Lettere rustangreb:  10-20%
 Sværere rustangreb:  ufortyndet
 Afkalkning, lettere kalk: 2-3%
 Afkalkning, grov kalk:  5-10%
 Rengøring af aluminium: 5-20%
 Polering med roterende  
 stålbørste:   10-20%
 Flyverust   3-5%

▪ Se altid brugsvejledningen.

 

Hvordan bruges produktet
▪ Blandes med koldt vand efter behov.

▪ Påføres med lavtrykssprøjte eller børste.

▪ Virketid:
 Sur rengøring:  10-15 min.
 Lettere rustangreb:   5-10 min.
 Sværere rustangreb:  1-2 dage.
 Flyverust:   ca. 10 min.
 Lettere kalk:   5-10 min.
 Grov kalk:   30-60 min.

▪ Overfladerne efterskylles med rent vand.
▪ Kan misfarve visse typer plast.
 

Tekniske info
▪ pH værdi i koncentrat: 0,5

▪ pH værdi i 1% opløsning: 2,0

▪ Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:
▪ Mal-kode i koncentrat:  0-4 (1993)

Fordele ved produktet
▪ Behagelig kalkfjerner.

▪ Penetrerer hurtigt gennem lettere
 rustangreb og neutraliserer dem.
 
▪ Løsner og fjerner effektivt snavs, 
 sod og og mørklægninger på metal.

 Beskytter mod rust i kortere tid 
 (3-4 døgn).
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