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MV PRODUKTER®

MV® Unirens er til rensning og affedtning af let til 
kraftigt tilsmudsede sten, tagsten, murværk og  meget 
mere. I koncentreret form er produktet egnet til de van-
skeligste industrielle renseopgaver på beton, metal og 
mange andre anlægs- og lageroverflader. Fjerner også 
effektivt moderat biologisk pletdannelse. 
MV® Unirens kan afvaskes med vand og indeholder 
ingen skrappe syrer eller ætsende midler. I fortyndet 
form kan produktet bruges til universal rengøring i 
hjemmet.

FORBEREDELSE
Overflade- og lufttemperaturer
Den optimale luft- og overfladetemperatur er 10° C 
eller derover ved rensning med MV® Unirens. Vær 
opmærksom på eventuelt kommende nattefrost.

Udstyr
MV® Unirens påføres med lavtrykssprøjte (max 3,5 
bar) eller en børste. For- og eftervanding udføres 
med en højtryksrenser, der genererer 30-70 bar med 
en vandstrømningshastighed på 22-30 liter/minut 
samt en 15-45° viftedyse. 

Varmt vand (65-82 °C) kan forbedre effektiviteten 
af rensningen.
Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrøm-
ningshastighed og afvaskningstryk ved sarte over-
flader.  

MV®  UNIRENS
PRODUKTDATABLAD

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test ALTID et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket 
resultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk og hver enkelt type plet. Test efter 
samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet “påføring”.
Lad testområdet tørre i 3-7 dage før inspektion og godkendelse. Lad testpanelet være tilgængeligt for 
sammenligning gennem hele rensningsprojektet.

TEST PRODUKTET

MV® UNIRENS
• Klar, grøn væske 

• Frisk lugt

• pH værdi 10,5

• Frysepunkt 0˚C

• Holdbarhed 3 år i tætlukket  
uåbnet beholder

• Fås i 5 liters dunke
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MV PRODUKTER®

ANVENDELSE
Forbrug
Bruges i koncentreret form til kraftig tilsmudsning. 
Når MV® Unirens anvendes til universal rengøring 
i hjemmet, skal det fortyndes i forholdet 1 del ren-
semiddel til 10 dele rent vand.

Påføringsanvisninger
1. Forvand murværksoverfladen med rent vand 

nedefra og op. Andvend foreskrevet udstyr.
2. Påfør MV® Unirens på murværkets overflade 

med en lavtrykssprøjte eller en børste.
3. Lad MV® Unirens blive på overfladen i 1-10 

minutter, baseret på den tidligere udførte test. 
Skrub kraftigt tilsmudsede områder med en ik-
ke-slibende børste eller en syntetisk skrubbe-
pude. 

4. Afvask overfladen grundigt med rent vand 
nede fra og op. Herefter vaskes murværket en 
ekstra gang oppe fra og ned. Andvend fore-
skrevet udstyr.

5. Gentag om nødvendigt trin 1 til 4.

BEMÆRK: Lad ikke MV® Unirens tørre ind i over-
fladen. I tilfælde af tørring skal overflader gøres let 
fugtige med rent vand, og påføringsanvisning gen-
tages igen.

Gentagne påføringer eller manglende afvaskning 
af MV Unirens kan efterlade rester af rensemiddel. 
Risikoen for dette reduceres ved altid at for- og ef-
tervande grundigt og ikke foretage mere end to på-
føringer.
Gentagen brug på polerede Carbonatoverflader, kalk-
sten, marmor og travertin kan gøre overfladen mat.
En vandstrømningshastighed på mindre end 22 liter/
minut kan mindske effektiviteten af rensningen og 
bidrage til uensartede rensningsresultater. Afvask-
ningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 
15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk. 

RENGØRING
Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Opbevares køligt og tørt. Luk altid beholderen helt 
tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med 
andre kemikalier. Holdbarhed 3 år, dette forudsætter 
at produktet er uåbnet. Opbevares ved 7-38 °C. 


