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Danmarks førende leverandør af specialiserede
løsninger til at rengøre og vedligeholde
Pureno A/S er en innovativ og
serviceorienteret leverandør af Clean &
Care produkter til de mest kvalitetsbevidste
industri- og produktionsvirksomheder i
Danmark og Norden.

Vores Clean & Care produkter leveres i
dunke, tromler, palletanke og på spray. Vi
leverer fleksible løsninger, skræddersyet
til kundernes individuelle ønsker om
leverancevolumen og -omfang.

Vi sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i
højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores
aerosol produkter er hovedsagelig baseret
på kulsyre som drivmiddel.

Arbejdsmiljø
Økonomi

Sikkerhed

Miljø

Mere produkt
mindre
drivmiddel

Bedre
temperatur
egenskaber
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Turbo Cleaner
CL–108

5 L., Varenr. 36801498

		

Clean

Turbo Cleaner

CL-108

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede
overflader. Kraftig virkende industrielt affedtnings- og
rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former
for olie, fedt, fastbrændte rester m.m

Rengøring af beskidte og fedtede overflader.
Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad virke i 3-5 min. og
skyl grundigt efter med vand.
Normal dosering 3% der blandes med hedt eller varmt vand.
Vognvask: 2% (1:50)
Motorvask: 5% (1:20)
Maskiner: 3% (1:33)
Harpiks: 5% (1:20)
Gulve, inventar: 5% (1:20)
Beton: 3% (1:33).
Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium.
Opbevares frostfrit.
Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA,
butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator.
pH i konc.10,9. pH i 2% opl. 8,2 PR.NR.: 795780.
Kun til professionel brug

27 kg.
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Fare!
Pureno A/S

Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af
langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret.
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Bær øjenbeskyttelse. (P280)
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
(P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(P305+P351+P338)

+45 70 260 267

pureno.dk

Pureno A/S | +45 70 260 267 | pureno.dk

Findes også
i 20 liters
dunk

Citrusrens
CL–102

500 ml I, Varenr. 36801493

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester,
harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Citrusrens er
yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan
anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere
visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.
Skan og hent
sikkerhedsblad
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Glas Cleaner
CL–104

500 ml I, Varenr. 36801542

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle,
keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørrer helt blankt op og har en god
rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Isfjerner CL
CL–123

500 ml I, Varenr. 36801534

Optør is- og rimdannelser på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj,
gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.

Skan og hent
sikkerhedsblad
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Kontaktrens
CL–112

500 ml I, Varenr. 36801505

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske
komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som rensemiddel
overalt hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse
mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi
eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.
Skan og hent
sikkerhedsblad

Kontaktrens m/smøring
CL–122

500 ml I, Varenr. 36801507

Fedtopløsende rense- og smøremiddel der opløser fedt, overfladesnavs,
olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst
velegnet til mekaniske- og elektroniske komponenter. Fugt- og
korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed
slitage.
Skan og hent
sikkerhedsblad
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Metal Cleaner
CL–114

500 ml I, Varenr. 36801497

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt,
harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordamper hurtigt og efterlader en
ren og tør overflade.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Rustfri Stålglans
CL–117

500 ml I, Varenr. 36801451

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevare stålets naturlige struktur. Rustfri
Stålglans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre
m.m. Modvirker mathed.

Skan og hent
sikkerhedsblad
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Trykluft
CL–121

500 ml I, Varenr. 36801554

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr,
elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre
kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m.
uden at beskadige følsom elektronik.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Universalrens
CL–128

500 ml I, Varenr. 36000031

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle
mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget,
marine- og autobranchen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad
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Bore skæreolie
CA–203

500 ml I, Varenr. 36801155

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle
spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver
reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

Skan og hent
sikkerhedsblad

El-Isol
CA-227

500 ml I, Varenr. 36784415

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner,
stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er
under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader
en beskyttende hinde. Kan anvendes til både ind- og udvendig
beskyttelse af elektriske komponenter samt stålkonstruktioner. Er
stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.
Skan og hent
sikkerhedsblad

9

Frostspray
CA-224

500 ml I, Varenr. 36801562

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt
fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder
m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod
varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af
tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.
Skan og hent
sikkerhedsblad

Svejsespray
CA-216

500 ml I, Varenr. 36801342

Svejsespray modvirker, at svejsestænk sætter sig på dysen og emnet.
Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens
levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er
et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og
åndedrætsorganer. Svejsespray er på galvaniseringsanstalternes positiv
liste.
Skan og hent
sikkerhedsblad
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Glidemiddel
CA-204

500 ml I, Varenr. 36801353

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til
plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og
smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Kædespray
CA–205

500 ml I, Varenr. 36801418

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr
i industri og autobranchen. Produktet modstår vandudvaskning samt
rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder,
samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-,
antikorrosions- og smøreadditiver.
Skan og hent
sikkerhedsblad
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Læksøger
CA-209

400 ml I, Varenr. 36801602

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer.
Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. Produktet er
ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Multiolie
CA–210

500 ml I, Varenr. 36801372

Multiolie NSF er en syrefri olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er
specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr
indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt
rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.

Skan og hent
sikkerhedsblad
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Multiolie
CA-40

500 ml I, Varenr. 36801363

Multiolie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver.
Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er
lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende
hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper “knirkelyde” og
nedsætter friktion og slidtage.
Skan og hent
sikkerhedsblad

Rustløsner
CA–222

500 ml I, Varenr. 36801488

Rustløsner er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør
produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler,
maskindele m.m. Spray Rustløsner på emnet, som skal behandles. Lad
produktet virke nogle minutter før demontering.

Skan og hent
sikkerhedsblad
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Silicone
CA-213

500 ml I, Varenr. 36801360

Siliconespray er fødevaregodkendt under NSF H1. Virker antistatisk
og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner
i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/glidemiddel på
transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer
og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som
glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister
og forhindrer frostklæbning.
Skan og hent
sikkerhedsblad

Slipmiddel
CA–225

500 ml I, Varenr. 36801328

Siliconefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige
arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten
alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for
træbearbejdningsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

Skan og hent
sikkerhedsblad
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Universalfedt
CA-221

500 ml I, Varenr. 36801367

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle
bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper
af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt
vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Universalfedt Hvid
CA–229

500 ml I, Varenr. 36800905

Universalfedt er en hvid fedt, som er specielt udviklet til at modstå de
højeste krav til smøring af udstyr indenfor levneds-middelindustrien.
Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier.
Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er
korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af
fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et
godt aktiv i
Skan og hent
forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.
sikkerhedsblad
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Zinkspray – propan/butan
CA-223

500 ml I, Varenr. 36801446

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller
lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder
katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk
belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan
også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og
skibsbranchen samt maskiner.
Skan og hent
sikkerhedsblad

Zink/alu Spray – propan/butan
CA–226

500 ml I, Varenr. 36801448

Zink/alu spray er særdeles velegnet til reparations- og
vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt
metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces.
Kan anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til
reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Zink/alu spray
er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C.
Produktet har
Skan og hent
en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.
sikkerhedsblad

Vi ses i dit lokale engroscenter
eller på www.carl-ras.dk

