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Svært effektivt og allsidig alkalisk rengjøringsmiddel. Rengjør raskt fett, sot, nikotin og inngrodd 
smuss. Skånsom mot de fleste materialer og overflater. Raskt biologisk nedbrytbar. Er også 
effektivt i kaldt vann.  
  
 
Bruksområder  
RENO 12 er et høyeffektivt alkalisk rengjøringsmiddel som raskt rengjør forbindelser av fett, sot, nikotin og 
inngrodd smuss.   
RENO 12 ertatter petroleumavfetting ved industriell avfetting.  
RENO 12 er også effektivt i kaldt vann.   
Reno 12 brukes også til rengjøring av surstoffbeholdere og gassflasker.  
RENO 12 brukes hovedsakelig på følgende områder:  
 
 
Industrirengjøring:  
Lokaler  
Maskiner  
Materiale  

Biloverhaling:  
Setetrekk  
Matter  
Bagasjerom osv.  
  

Hus:  
Entré  
Kjeller  
Søppelrom/søppelsjakt  
  

Båter:  
Plast  
Tre  
Stål  
  

Storrengjøring:  
Gulvrengjøring med 
skuremaskiner  
 
  

      

Dosering  
Grove forurensninger spes ut med 1-5 deler vann.  
Lettere forurensninger spes ut med 6-10 deler vann.  
Gulvvask og lignende spes ut med 2 dl til 10 liter vann.  
Til rengjøring av surstoffbeholdere og gassflasker spes det ut med 1:500. Eksempel: 1 dl Reno 12 til 50 
liter varmt vann. La ligge i 30 minutter før beholderne/flaskene skylles 2 ganger med rent vann. 
 
  
 
Tekniske data  

•  Tyntflytende væske med svak lukt.  
•  Leveres i 5- eller 25-litersdunk og 200-liters fat.   
•  Spesifikk vekt: 1,05 kg/liter.  
•  pH i konsentrat ca 12,5.  
•  Inneholder tensider, kaliumhydroksid, kompleksbygger.  

 
  
Oppbevaring  
Oppbevares frostfritt i lukket originalbeholder.  
  
Holdbarhet  
Ca. 2 år i uåpnet forpakning.  
  
  

Verneutstyr  
Bruk beskyttelseshansker og vernebriller.  
  
Merking  

 
 
Irriterer øyne og hud.  
  
IKKE klassifisert som farlig gods ved transport på 
vei eller jernbane.  

 


