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KALMEX tekstilrens 
Varenr. 45406

Kemisk indhold En vandig blanding af 
emulgerende cheleterende 
komponenter, optiske 
lysnere, parfume og farve.

Udseende Klar blå væske

Lugt Frisk ren

Massefylde: 1,058

PH værdi 13,5

Opløselighed i vand: Fuldstændig opløselig

Holdbarhed: 3 år uåbnet ved 
rumtemperatur

MAL kode 00 – 4 
 
 
 

Varenummer 4540605
Indhold  5 l plastdunk
Kolli Karton á 4 stk

Varenummer 4540625
Indhold  25 l plastdunk 

Varenummer 45406200
Indhold  200 l tromle

Fortyndes i forholdet 1:60. 
1 dl koncentrat til 6 l varmt 
vand.  
Koncentrationen justeres 
efter vandets hårdhed.

Inden maskinrensning 
gennemvædes særligt fast-
siddende pletter fra fx olie, 
fedt eller blod med opløsning 
fortyndet i forholdet 1:5.

Rensemaskinen efterses for 
korrekt sprøjte- og sugefunk-
tion. Start rensningen.

For at reducere tørretiden er 
det vigtigt, at så meget væ-
ske som muligt, bliver suget 
op fra stoffet/tæppet.

Bemærk
Afprøv på et ikke synligt sted 
for at sikre mod eventuelle 
farveændringer.

Koncentreret varmtvands- 
rengøring til rensemaskiner

KALMEX tekstilrens
(H.D. Fabric Cleaner)

 

KALMEX tekstilrens (H. D. Fabric Cleaner) er en kon-
centreret rensevæske udviklet til alle typer ekstraktions 
rensemaskiner. 1 l kan rense op til 60 m² tekstil eller tæppe. 
Produktet er nemt at arbejde med, da det samler snavs 
uden at efterlade klæbende skumrester. 

Produktet er meget koncentreret og derfor økonomisk i 
brug. Velegnet til større opgaver indenfor auto- og trans-
portsektoren som rengøring af interiør i biler, busser, 
lastvogne mm.

KALMEX tekstilrens giver en grundig dybderensning som 
genrejser stoffets luv. Efterlader ingen muggen lugt, men 
giver interiøret en ny behagelig og frisk duft. KALMEX 
tekstilrens er formuleret med en særlig color-tilsætning som 
fremhæver stoffets oprindelige farver. 

KLARE FARVER OG FRISK DUFT
Kalmex giver en grundig rensning af stofsæder, 
indtræk og tæpper.

•	 Samler snavs uden at efterlade klæbende 
skumrester

•	 Dybderensning som genrejser stoffets luv

•	 Ny frisk duft – efterlader ingen muggen lugt
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