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 Sterkt alkalisk 

 Effektivt 

 Til ekstra skitne flater 

 Til manuell vask og 

høytrykksrengjøring 

 Godt egnet som 

avfettingsmiddel places with high humidity. 

 

 

Grovrent er et konsentrert, høyeffektivt sterkt 
alkalisk vaskemiddel for ekstra skitne flater og 
materialer. Fjerner fett, olje, voks, gummi 
merker osv. Kan brukes til å matte ned maling 
før ny maling påføres. Til rengjøring av brukte 
malepensler. Innholdet av parfyme gjør at 
Grovrent gir en frisk lukt etter rengjøring. For 
manuell vask og til høytrykksrengjøring.  
Særlig godt egnet som avfettingsmiddel. 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype:  Alkalisk 

grovrengjøringsmiddel, 
konsentrat. 

Egenvekt:   Ca. 1.050 kg/m³ 
Farge:  Svak grønn, som gjør den lett 

å dosere 
Konsistens:   Flytende 
pH:  Ca. 11,0 i konsentrat. Ca. 

10,0 utblandet. 
Lagring:  Minst 12 måneder. Best ved 

+5- +25oC. Tåler frost 

Emballasje:   1 og 5 liter kanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 
Rengjøring av ekstra skitne gulv, innredninger og tekstiler: 
Doser 1 dl til 10 liter vann. Påfør blandingen, la den virke en 
stund og skyll siden med vann. 
 
Grovrengjøring, manuell: Dosering 2 dl til 10 liter vann. Påfør 
blandingen, la den virke en stund og skyll så med vann. 
Mekanisk bearbeidelse med børste, nylonduk og lignende gir 
enda bedre og raskere resultat. 
 
Høytrykksprøyte: Doser via høytrykksprøytas sugeslange (ca. 
6-8 %) på flaten som skal rengjøres. La den virke en stund og 
skyll med fullt trykk. 
 
Vask av fasader før maling: Legg på dosert Grovrent på tørr 
vegg, og begynn nede og vask oppover veggen.  
Skyll godt etterpå. 
 
Brukte malepensler: Legg dem i konsentrert Grovrent en stund 
og skyll godt med rent vann etterpå. 
 
 
På aluminium kan det bli skjolder, derfor må det skylles raskt 
med rent vann. Vindusglass er som regel ikke noe problem, 
men ved sterk sol og når grovrent tørker på glasset kan 
produktet gi skjolder. Gjør som på aluminium, skyll så raskt 
som mulig. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71 
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Ingen 
Helsefare: Inneholder 1-5 % Metasilikat. Irriterende. Skyll 

med store mengder vann ved øyekontakt. 
Kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. 

 
Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon. 
 
 
 
 


