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Renex 120 F 
Grundrengøringsmiddel  
Godkendt til brug i fødevarevirksomheder 
 
Renex 120 F er et alkalisk, kraftigt virkende rengøringsmiddel til industriel 
anvendelse. 
Renex 120 F kan anvendes til rengøring af alle flader der kan tåle vand, f.eks. 
gulve, vægge, inventar, kar og beholdere, maskiner m.m. 
Renex 120 F har kraftig effekt overfor alle slags fedtaflejringer, hvilket gør den 
særlig anvendelig indenfor kød- og fødevarevirksomheder. 
Renex 120 F kan også anvendes til rengøring af transportbånd, lastvognslad, 
containere, kølehuse o. lign. 
 
ANVENDELSE: 
Renex 120 F doseres i koldt eller varmt vand med 15-30 ml. pr. liter vand (ca. 1-2 
deciliter til en alm. gulvspand) alt efter behov.  
Til opløsning af gamle fedtbelægninger anbefales en noget kraftigere blanding; en 
del Renex til 5-10 dele vand samt brug af varmt vand. 
Ved anvendelse i fødevarevirksomheder, skal overflader der kommer i forbindelse 
med kød og kødvarer efterskylles med rent vand. 
Ved hyppig anvendelse på vinyl- og linoleumsgulve, sker der en affedtning, hvorfor 
der efterfølgende må tilføres et olieholdigt plejemiddel. 
 
TEKNISKE DATA: 
Sammensætning: Fosfater, anionaktive syndeter, vand og konserveringmidd. 
Ph-værdi:  Koncentr.: ca. 10.   Brugsfortyndet: 8-9 
Bio-nedbrydelighed: Fuldt nedbrydelig 
 
MILJØ- OG ARBEJDSFORHOLD: 
Der er ved fremstilling af produktet lagt vægt på en kraftig virkning kombineret med 
en god hudfordragelighed. Produktet indeholder således hverken salmiak, 
opløsningsmidler eller andre flygtige stoffer.  
Da Renex 120 F er alkalisk, vil det dog have en udtørrende virkning på huden, hvilket 
for nogen personer kan afstedkomme revner eller eksem. Det anbefales derfor at 
anvende egnede handsker. Ligeledes kan sprøjt i øjnene give ubehag eller skader, 
hvorfor beskyttelsesbriller anbefales, -især ved brug af kraftige blandinger. 
Iøvrigt henvises til Leverandørbrugsanvisning for produktet. 
 
Veterinærdirektoratet har under journal nr. KK 3451-80 udtalt at produktet må 
anvendes i kødvarevirksomheder, på betingelse af at brugsanvisningen følges. Der 
er i godkendelsen ikke taget stilling til den teknologiske effekt. 
 
EMBALLAGE: 
Renex 120 F leveres i 5 og 27 liter dunke samt 200 liter tromler. 


