
TEKNISK PRODUKT INFORMATION     

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de 

gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med 

forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart..
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Insektfjerner SC 10560 
. 
 
 

Egenskaber: Koncentreret specialrensemiddel til grundig og skånsom rens 
samt forebyggelse af insekter på lak. Er ligeledes velegnet til 
afrensning af trafikfilm, olie- og fedt. Afstemning af 
indholdsstoffer er i særdeleshed velegnet til svær tilsmudsning 
af indtørrede insekter, fugleekskrementer og fluer. Hurtig 
opløsning af disse gør nem afvaskning med sæbe muligt. Især i 
bilens frontparti og på vindspejlet samt udvendige spejle og 
lygter. Ydermere kan det bruges til forbehandling af køretøjer 
før brug af vaskeanlæg. 
 
 

 Anvendelse: Alt efter hvilken grad og hvor hårdnakket snavset er, skal 
koncentratet fortyndes op til 1:10 med vand og puttes på med 
enten forstøver eller svamp. Efter kort virke tid (1 – 3 minutter) 
skal der vaskes efter med enten svamp eller vaskebørste og 
rigeligt vand, derefter bliver den yderlige vask foretaget i 
vaskeanlægget. 
 
HUSK: produktet må ikke påføres solvarmede lakerede 
områder eller i blændende sollys. Afkøl eventuelt de flader, der 
skal rengøres med vand før brug af produktet. 
 
Til insektfjernelse:…………   1:3-1:5  
Til køretøjforbehandling:……1:3-1:10  
    

Tekniske data: Udseende:………………
…. 

gul, flydende 

 
 

Tæthed:……………………....ca. 1,066 g/ml 
pH-værdi (konc.):…………….ca. 12,5 
pH-værdi (10 g/l VE-vand)….ca. 11,1 
 
 

Indhold: 
 

Indholdsstofs angivelse efter EU – anbefaling (89/542/EU) 
<5 % fosfater, < 5 % an-ioniske tensider, < 5 % ikke ioniske 
tensider, andre indholdsstoffer: karbonater, 
opløsningsmellemled, farve- og hjælpestoffer. 
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Fri NTA og EDTA. Fri for adsorberbare organiske 
halogenforbindelser (AOX). Indeholder ingen organiske 
kompleksdannere som ikke opnå en DOC-elimineringsgrad på 
mindst 80 % på 28 dage. 
. 
 
 

 
Materiale venlighed:  

 
Insektfjerner SC 10560 er velegnet til rengøring af alkali 
holdbare overflader. Forenelige med polycarbonat 
 
 
 

Sikkerhed: Ikke farligt gods – vær opmærksom på sikkerhedsdatabladet. 
  

 

Spildevandsadfærd: Ved anvendelse efter hensigten bliver olieudskilningsfunktionen ikke 
forringet. 

    Organiske indholdsstoffer: let biologisk nedbrydelig 


