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MV PRODUKTER®

MV® Saltfjerner er specialformuleret til fjernelse
af saltudblomstringer som vanduopløselige salte.
Vanduopløselige salte er udblomstringer af en tynd 
film med hårde hvide/grå udfældninger på over fla-
den af murstenen. Ikke at forveksle med salpeter.
Produktet kræver specialistviden, hvorfor vi anbe-
faler at I kontakter MV Produkter® for denne type 
afrensning.

FORBEREDELSE
Vi anbefaler at MV® Saltfjerner anvendes inden der 
monteres andre, ikke murværksmaterialer.
Såfremt huset står færdigt, skal alle fuge- og tæt-
ningsmaterialer være på plads og omhyggelig hær-
dede før afrensning. Ligeledes afdækkes alle mate-
rialer, der ikke skal afrenses. 
Afdæk bygningens vinduer, luftindtag, udvendige 
aftræk til klimaanlæg og sluk for luftbehandlings-
udstyr under rensning og til overfladen er helt tør. 
Vær opmærksom på stænk, dampe og vinddrift, da 
disse kan angribe glas, metal, træ, malede overfla-
der og andre syrefølsomme overflader.
Såfremt et område ikke kan afdækkes, skal området 
testes med produktet.

Afvask straks materialer, som ikke er målet for 
rensning, med rigelige mængder vand.

Overflade- og lufttemperaturer
Den optimale luft- og overfladetemperatur er 4 °C el-
ler derover ved afrensning med MV® Saltfjerner. Vær 
opmærksom på eventuelt kommende nattefrost.

MV®  SALTFJERNER
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 re-
sultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk. 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® SALTFJERNER
• Klar farveløs væske

• pH værdi 1,6

• Holdbarhed 3 år i tætlukket 
uåbnet beholder

• Fås i 5 og 20 liters dunke
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MV PRODUKTER®

Udstyr
MV® Saltfjerner 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. 
Udrust udstyret med syrefaste slanger og pakninger 
for at undgå misfarvning.
Varmt vand (65-82 °C) kan forbedre effektiviteten af 
rensningen.
Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrøm-
ningshastighed og afvaskningstryk ved sarte over-
flader.  

ANVENDELSE
Forbrug
MV® Saltfjerner er klar til brug.
Produktet kan angribe metaller og ætse polerede og 
glaserede overflader.

Påføringsanvisninger
1. Forvand murværksoverfladen med rent vand 

nedefra og op. Anvend foreskrevet udstyr.
2. Påfør MV® Saltfjerner på murværkets overflade 

med en lavtrykssprøjte eller en børste. 
3. Lad MV® Saltfjerner blive på overfladen i op til 

1 minut, baseret på den tidligere udførte test.  
Skrub eventuelt kraftigt tilsmudsede områder 
med en ikke-slibende børste eller en syntetisk 
skrubbepude.

4. Afvask først med lavt tryk for at fjerne syrehol-
dige rester, så risikoen for vindrift er minimal. 
Vask herefter overfladen grundigt med rent 
vand nedefra og op. Herefter vaskes murværket 
en ekstra gang oppefra og ned. Anvend fore-
skrevet udstyr.

5. Gentag om nødvendigt trin 1 til 4.

BEMÆRK: 
Kun til professionel brug udendørs. (Såfremt in-
dendørs afrensning med dette produkt ønskes, 
SKAL MV® Produkter foretage afrensningen).
Lad ikke MV® Saltfjerner tørre ind i overfladen, det-
te kan medføre afblegning. I tilfælde af tørring skal 
overflader gøres let fugtige med rent vand, og påfø-
ringsanvisning gentages igen. 
Kan ætse glas, metal og andre syrefølsommeover-
flader.
Ikke egnet til Kalkstens-, beton- eller marmorover-
flader.
Manglende afvaskning af MV® Saltfjerner kan efter-
lade rester af rensemiddel. Risikoen for dette redu-
ceres ved altid at for- og eftervande grundigt og ikke 
foretage mere end to påføringer. 
Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på 
mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på 
sart murværk.
En vandstrømningshastighed på mindre end 22 li-
ter/minut kan mindske effektiviteten af rensningen 
og bidrage til uensartede rensningsresultater. Af-
vaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på min-
dre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart 
murværk.

RENGØRING
Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Opbevares efter gældende lovgivning om giftige 
stoffer og blandinger.
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. 


