
 

 
  

Powerfix  

Effektivt surt grunnrengjøringsmiddel 
 
Egenskaper 
Effektivt  grunnrengjøringsmiddel som inneholder fosforsyre. Fjerner kalkholdige  
avleiringer og rust på syrebestandige vegger, gulv og andre overflater.  
Bruk av produktet på syrefølsomme materialer vil forårsake uopprettelig skade.  
Når bruksløsningen skummer er det en indikasjon på at syren er  aktiv i kalkavleirings 
prosessen. Grundig rengjøring bevarer materialet og etterlater en behagelig frisk duft.   
 

Innhold (i henhold til 648/2004/EG) 
Ioniske tensider <5%, uorganiske og organiske syrer, korrosjonsinhibitorer,  
fargestoffer, dufter (methylpropanal, citronellol, amyl cinnamal). 
pH-verdi (konsentrat): ca. 0.5                          pH-verdi (klar-til-bruk løsning): ca. 1  
 

Bruksområder 
Egnet for bruk på syrefaste og vannbestandige overflater og gjenstander i  
svømmebassenger, sanitærområder og andre våtområder, som for eksempel  
keramiske vegg-og gulvfliser og toalettskåler. Også egnet for fjerning av kalk fra  
steintøy, klinker, granitt og kvartsitt. Syrefølsomme overflater, spesielt metalloverflater,  
som rustfritt stål eller aluminium, skal ikke utsettes for bruksløsningen eller dens damp. 
 
Ikke egnet til forkrommet eller ikke forkrommet messing, emalje, toalettseter  
og lokk, skillevegger laget av syntetisk materiale, eloksert aluminium og  
for overflater av syre-sensitive naturlig eller kunstig stein.  
 

Bruksanvisning 
Vennligst test på et lite synlig sted før første påføring for å forsikre om materialet  
er syrefast. Ikke la bruksløsningen tørke. Lokalene bør være godt ventilert både  
ved bruk av produkt og etterpå.  
 
Grunnrengjøring / kalkfjerning 
Fortynn 2-4 liter i 8 liter kaldt vann, avhengig av graden av smuss.  
Ved kraftig opphopning, brukes POWERFIX ufortynnet.  
Fukt området med vann først. Fordel løsningen på gulvflaten,  
arbeid med skuremaskin og la virke. Skyll grundig med vann.  
 
Skumrengjøring 
Hell ufortynnet produkt i skum pistol. Velg fortynning mellom 1:4-1:10,  
avhengig av graden av smuss. Påfør skum på overflaten. 
Etter 10 minutter, skyll grundig med vann.  
 
Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge  
av feil bruk eller anvendelse av produktet. 

Forbruk per m² 
Grunnrengjøring/Avkalkning: 100 ml 
Skumrengjøring:    50 ml 

 
GHS 05, Fare (i konsentrert form); 
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Forårsaker alvorlig øyenskade. P271 Brukes kun utendørs  
eller på et godt ventilert område. P280 Bruk vernehansker/øyenbeskyttelse.  
P305/351/338 HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle.  
Inneholder: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI). 
Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EG Art. 1! 
 
 
 
Forpakning 
10 liters kanne Art.-No. j 40 05 10 
 

Sanitær-
rengjøring 
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