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Teknisk produktinformation

Rengöring, impregnering och skötsel

Sopro BR 711
Bio-intensivrengöring

BR 711
Fosfat- och lösningsmedelfri, biologiskt nedbrytbar
universalrengöring för alla slags föroreningar på keramiska
beläggningar, metall, alla sorters plastmaterial etc.

inomhus och utomhus
Biologiskt nedbrytbar
Starkt smutslösande
För keramiska beläggningar, metall, plastmaterial, trä, glas m.m.
Rekommenderad rengöringsprodukt i listerna RK och R

Åtgång: ca 20 m²/l

Leveransform handelspaket/palett palettvikt

Kartong 1 l 360 360 kg
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Användningsområde Sopro bio-intensivrengöring rengör alla vattenresistenta underlag som t.ex. kakel,
natur- och konststen, glas, rostfritt stål, aluminium och anodiserat aluminium,
plastmaterial och lackade ytor. Idealisk universalrengöring för hushåll, hobby,
verkstad, bilar osv. Rekommenderad rengöringsprodukt i listan över godkända
rengöringsmedel för keramiska beläggningar i simbassänger (RK-lista), löpnummer
624. Avlägsnar t.ex. föroreningar som nikotin, oljor, fett, harts, vax, bitumen- och
tjärfläckar, lackfläckar, limrester mm.

Egenskaper Tack vare sin balanserade kombination av ytaktiva substanser (tensider) och
smutslösande ämnen löser medlet organiska föroreningar och hårt sittande fett och
oljerester, gamla golvrengöringsmedel, glansemulsion, vaxfilm, gumminötning och
allmän förorening så att dessa kan avlägsnas med vatten. – kraftfull smutslösning –
ändå mild; angriper inga känsliga ytor – inga fosfater, lösningsmedel eller etsande
ämnen, biologiskt nedbrytbar – mindre alkaliskt än de flesta tvålar

Blandning och applicering Beroende på nedsmutsning, späd ut upp till 1 : 5 med vatten och applicera på ytan
med en svamp eller borste. Låt medlet verka i 5-20 minuter och sopa sedan upp det.
Ta upp rengöringslösningen tillsammans med smutsen. För mindre ytor räcker det
med en golvtrasa; större ytor ska rengöras med gummiskrapa och uppsugare. Avslut
varje användning med att spola ytan med rent vatten. Repetera proceduren på den
torkade ytan om nedsmutsningen är stark; späda inte ut produkten och sopa/borsta
kraftigt på starkare fläckar. Applicering med sprayflaska förenklar användningen och
då räcker det att torka efter med en fuktig trasa. Låt medlet inverka vid starkare
förorening och torka av sedan.

Avfallshantering Tensider är biologiskt nedbrytbara enligt WRMG resp. EU-direktiv. Kan lämnas till
avfallsvatten i starkt utspädd form. Handelspaketet består av miljövänlig polyetylen
och kan återvinnas. Fullständigt tömda och rena handelspaket kan lämnas till
återvinning.

Förvaring Kan förvaras i oöppnad originalförpackning i ca 3 år; förvaras torrt och svalt.

Innehållsämnen Mindre än 5 % icke ioniska tensider, mindre än 5 % anioniska tensider, mindre än 5 %
NTA (nitrilotriättigsyra) och deras salter, doftämnen, limonener

Mognadstid 3- 5 minuter

Observera Inte lämplig för känsliga ytor som t.ex. Mjukgummi, ny lackerade ytor, vissa
plastmaterial, trä, akrylglas och liknande. Anodiserat aluminium, färsk lack och färg är
alkalikänsliga: använd inte i koncentrerad form. Testa på ett mindre synligt ställe först,
om du är osäker. Spruta inte på heta ytor! Inte lämplig för parkett.

Produktfärg färglöst

Tidsangivelser Avser den normala temperaturen +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet; högre
temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger dessa tider.

Täthet 1 g/cm³

pH-värde 11

Information om din säkerhet Märkning enligt EU-förordning nr 1272/2008 (CLP) 
H315 Irriterar huden. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Får inte släppas ut i miljön.
P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid
bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet och behållaren ska lämnas
enligt föreskrift till återvinningen. 
WGK 1 
Endast för professionella användare! 
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International Business
Sopro Bauchemie GmbH
PO Box 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon Fon +49 611-1707-239
Fax Fax +49 611-1707-240
Mail Mail international@sopro.com

Germany
Sopro Bauchemie GmbH
PO Box 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 6 11 17 07-170
Fax +49 6 11 17 07-136
Mail info@sopro.com

Switzerland
Sopro Bauchemie GmbH

CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Austria
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 6 71 41-0
Fax +43 72 24 6 71 81
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Användarkundtjänst
+49 611 1707-111Fon 
+49 611 1707-280Fax 

Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektrådgivning
+49 611 1707-170Fon 
+49 611 1707-136Fax 

Mail objektberatung@sopro.com

Var god och iaktta gällande produktinformation, den aktuellt giltiga utförandebeskrivningen enligt byggproduktförordningen
(EU-BauPVO) och senaste säkerhetsdatablad enligt EG-förordningen nr 1907/2006 som även finns på nätet under
www.sopro.com! Alla dessa uppgifter är produktbeskrivningar. Uppgifterna motsvarar vår erfarenhet och våra provningar och
speglar inte det aktuella användningsfallet. Vi accepterar inga skadeståndskrav härledda från dessa uppgifter. Vid behov,
kontakta våra tekniska rådgivare.


