
 
 

TEKNISK SPECIFIKATION 
 
 

23032017/LAC 
 

Industriholmen 21 | DK-2650 Hvidovre | Tlf. +45 70 20 17 97 | info@e-nielsen.dk | www.e-nielsen.dk | cvr-nr 1810 5632 

 
 
 
 
 
 

 

 

BESKRIVELSE/EGENSKABER: 

• Aqua DEEP CLEAN er et koncentreret afsyrings- og 
rengøringsmiddel, udviklet til at trænge ned under 
overfladen for fjernelse af mørtelpletter, mineralske 
aflejringer, rustpletter og forvitring. Dette produkt er 
endvidere effektivt ved fjernelse af kalkaflejringer og 
sæbeskum.  

 
ANVENDELSESOMRÅDER: 

• Anbefales til murværk samt fliser og sten, der tåler 
syre. 

 
EMBALLAGE: 

• DEEP CLEAN fås i følgende mængder:  
 1 L 
  

DÆKNINGSAREAL: 

• Ca. 10 m2 – 30 m2 pr. 1 L, afhængigt af 
fortyndingsgraden. 

 
BRUGSVEJLEDNING: 

• Læs hele etiketten omhyggeligt før brug. 
• PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ 

ET LILLE OMRÅDE, og vent derefter i 24 timer for 
at konstatere at det ønskede resultat opnås. 

• Gør overfladen våd med vand inden påføring. 
• Bland 1 del DEEP CLEAN til 5 dele vand. Afhængigt 

af rengøringopgavens art, kan det være nødvendigt 
med en stærkere opløsning.  

• Påfør opløsningen, og lad den virke i 1 til 2 minutter. 
Derefter gnubbes midlet ned i overfladen i 
cirkelbevægelser med en skurebørste eller en hvid 
nylonpude.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Produktet må ikke tørre ind på overfladen.  
• Den beskidte opløsning tørres op med en moppe, og 

der renses grundigt med rent vand, idet overfladen 
tørres af i cirkelbevægelser med en hvid nylonpude 
eller en børste, således at det sikres at al 
rengøringsmiddel og syre er væk. 

 
BEGRÆNSNINGER: 

• Bland ikke dette middel med ammoniakholdige 
produkter, da dette udvikler farlige dampe. 

• Syrer af enhver slags kan ætse, lysne eller ændre 
farven på cementholdige emner samt nogle natursten, 
såsom marmor og kalksten. 

• Opløsningen må ikke komme i kontakt med nogen 
form for overflader, hvortil midlet ikke anbefales.  

 
HÅNDTERING OG OPBEVARING: 

• Luk beholder forsvarligt efter hver brug 
• Må kun opbevares i original beholder 
• Ubrugte produkter på lager tåler frost og genoptøning 

 
ADVARSEL: 

• OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
• Irriterer øjne og hud 
• Indeholder fosforsyre (CAS # 7664-38-2) 
• VED INDTAGELSE: Forsøg ikke at kaste op. Drik 1 

til 2 glas vand. 
• VED ØJENKONTAKT: Skyl med vand 
• VED HUDKONTAKT: Vask huden øjeblikkeligt 

med vand og sæbe.  
• Hvis irritation vedvarer, søg læge.  
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