
Besma International Chem a/s
Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik 
fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger 
rensevæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med
henblik på så lav belastning som muligt af
såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for 
os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.
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Løsner effektivt skidt, snavs  
og lavsvampe fra betonfliser.

Produkttype
▪ Stærk alkalisk fliserens.

Hvad skal produktet bruges til 
▪ Til fliserens. 

▪ Grundrens før evt. imprægnering.

▪ Til udendørsbrug. 

 

Brugsopløsning
▪ Befa Fliserens blandes 1:5 med vand.
 5 liter Befa Fliserens (koncentrat) 
 rækker til ca. 60 m2.

Hvordan bruges produktet
▪ Brugsopløsningen påføres med kost. 

▪ Lad virke ca. 20 min., må ikke tørre helt op på fliserne.

▪ Skrub fliserne med kost. 

▪ Afskyl med rent vand før fliserne tages i brug. 
 
▪ Behandling udføres bedst i gråvejr, 10-20°C.
 

Tekniske info
▪ pH-værdi i koncentrat: 12,8
▪ Forårsager svære ætsninger af huden 
  og øjenskade.
▪ Forårsager alvorlig øjenskade.
▪ Kan ætse metaller.
▪ Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:
▪ Mal-kode i koncentrat:  00-4 (1993)
▪ Mal-kode i 3-10 % opløsning: 00-3 (1993)

Fordele ved produktet
▪ Supereffektivt.

▪ Løsner effektivt skidt, snavs og  
 lavsvampe fra betonfliser.

▪ Biologisk nedbrydeligt.
 

Befa Fliserens
Produktinformation 
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Forholdsregler
▪ Bær handsker og gummistøvler 
▪ Undgå at få Fliserens på huden/øjnene
▪ Undgå at dyr færdes på fliserne mens  
 rengøringen foregår
▪ Beskyt letmetaller og malede flader. 


