
Perform Klinkerrent används oftast i installationsstädning av granitkeramik, klinker och kakelytor men även vid 
kraftigt nedsmutsade ytor. Perform Klinkerrent tar bort fogbruksrester eller cementfilm som finns kvar på ytorna efter 
installation. Oglaserade plattor bör alltid rengöras med Perform Klinkerrent efter installation. Tänk på att alltid 
vattenmätta fogarna innan användning. 

Användning:
Används aldrig i maskiner utan påföres direkt på ytan med t.ex. mopp. Låt Perform Klinkerrent verka i några minuter 
och skura sedan med salternativt fog- och kantborste (artnr: 126-ST11B) eller doodlebug borste (artnr: 126-ST12B) 
Skölj noga med vatten och upprepa rengöringen om det behövs. Observera att vissa kakelplattor med s.k. konstgla-
syr inte tål rengöring med Perform Klinkerrent eller andra sura rengöringsmedel. Perform Klinkerrent löser fett, kalk 
och lättare ytliga 
rostfläckar. 

Man kan med fördel impregnera rengjorda granitkeramik och klinker samt fogar samt fogar med Perform 17.40. 

Daglig rengöring efter installationsstädning kan med fördel utföras med Perform Hulken Por-Rent  
på glaserade samt impregnerade ytor och på oglaserade ytor används Perform Stentvål Special - Originalet. 

Dosering:
3 liter till 10 liter ljummet vatten.

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH cirka 1 i koncentrat. Förvaras frostfritt.

Denna produkt är tillverkad i Sverige. 

Perform Klinkerrent ingår i Perform Floor-Recond System. 
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Perform Klinkerrent är ett eff ektivt surt 
rengöringsmedel för rengöring av granitkeramik, 

klinker och kakelytor efter installation eller vid 
kraftigt nedsmutsade ytor. 

Perform Klinkerrent tar även bort 
fogbruksrester och/eller cementfi lm som 

fi nns kvar på ytorna.

KLINKERRENT

Starkt rengöringsmedel för 
keramiska plattor. 

V2

Finns i följande förpackning:

5 liters förpackning    artnr: 02-118
Per kartong: 3 x 5 liter (per pall: 48 kartonger = 720 liter)

www.ajourtrading.com

Underhållsprodukter för professionell användning. 
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår 
hemsida för mer information om våra produkter och 
var du kan köpa dem.
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