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INTENSIV CLEANER
Effektivt special koncentrat, velegnet 
til intensiv rengøring!

Produktbeskrivelse:
Effektiv, let alkalist special rengøring til fjernelse af 
organisk såvel som uorganisk snavs, - til inden- og 
udendørs brug. Ideel til intensiv rengøring af olierede 
og voksbehandlede overflader, før den egentlige over-
fladebehandling med Osmo produkter.

Anbefalet brug:
Osmo Intensiv Cleaner er et ideelt alternativ til slibning 
af alle træoverflader, der tidligere er behandlet med 
olie eller voks; fx gulve eller møbler samt til at rense 
plast, rustfrit stål og andre vandafvisende overflader.

Indholdsstoffer:
Alkalisk rengøringsmiddel (iht. EC Forordning 
648/2004 om rengøringsmidler): <5% kationiske ten-
sider; ikke-ioniske tensider; silikater; kompleksdan-
nende midler og additiver. Detaljeret sikkerhedsdatab-
lad på www.wallmann.dk.

Teknisk data:
Vægtfylde: 1.05-1.10 g/cm³
Viskositet: 20 - 25s (3 mm, DIN 53211)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet
pH-værdi: 10,9 

Opbevaring:
2 år eller længere, ved opbevaring i uåbnet original 
emballage.

Forberedelse:
Løstliggende snavs fjernes med kost. Koncentratet 
fortyndes med vand i forholdet 1:10 til 1:20. Foretag 
altid en prøvebehandling.

Påføring:
Opløsningen fordeles på det snavsede område, 
snavs løsnes og tørres op med rent vand. Til maski-
ne påføring anbefales enkelt disk-maskine (fx. Osmo 
FloorXCenter) med børste, rød eller grøn pad. Fjern 
snavs med Osmo Mikro-Moppe Våd eller en fnugfri 
bomuldsklud. Efter tørring, efterbehandles olierede 
eller voksede overflader med et passende Osmo pro-
dukt, fx. Osmo Hårdvoks-olie.

Rengøring af værktøj:
Med vand.

Tørretid:
Lad tørre i ca. 3-5 timer under normale forhold (23 °C/
Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere tempera-
turer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
1 liter rækker til ca. 30-100 m² ved én påføring,  
afhængigt af mængden af snavs og pletter.

Bemærk:
Må ikke anvendes ufortyndet. Osmo Intensiv Cleaner 
kan medføre misfarvninger eller ændringer i overfla-
den på ukendte overflader. Ekstrakt holdige træsorter 
(især eg), farves mørke ved kontakt med ufortyndet In-
tensiv Cleaner. Foretag altid en prøvebehandling, også 
ved fortyndet opløsning. Undgå at opløsningen tørrer 
ind. Ikke egnet til daglig rengøring og vedligeholdelse.

Sikkerhed:
Indeholder  dinatriummetasilicat. Forårsager hudirri-
tation. Forårsager alvorlig øjenskade. Reagerer med 
syrer med varmeafgivelse. Stænk! De sædvanlige 
sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, 

 30-100 m²/1 l
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skal overholdes. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Læs og følg alle instrukser. Bær beskyttelseshands-
ker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: 
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern even-
tuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med ri-
geligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring 
da beholderen eller etiketten. Sikkerhedsdatablad kan 
på anmodning rekvireres. Findes også på www.wall-
mann.dk.

Fare

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 07 06 
01*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
8019 Farveløs

Indhold:
1,0 l; 5,0 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste  
viden i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.

Version 06/21

Wallmann A/S
Sabroesvej 20B • 8600  Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk •  info@wallmann.dk


