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Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.
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Utfärdat: 220930

BCS Valhall
Cement- och saltlösare

Användningsområde:
Effektivt och säkert alternativ till saltsyrebaserade produkter för att rengöra tegel, fogar 
och betongytor. BCS Valhall tar bort cementrester, saltutfällningar och kalkslöjor. Idealisk 
för projekt där traditionella syraprodukter inte är tillåtna. BCS Valhall är helt fri från saltsyra 
och andra oorganiska syror samt säker att använda på de flesta metallytor i både inne- och 
utemiljöer. 
OBS! Använd inte BCS Valhall på polerad marmor, kalksten eller travertin.

Arbetsbeskrivning:
Täck eventuellt känsliga ytor som inte ska rengöras. BCS Valhall spädes i kallt vatten. 
Förvattna ytan vid sanering på tegel och betong. Applicera BCS Valhall med borste, pensel 
eller lågtryckspruta och låt produkten verka 3-5 minuter. Bearbetning med borste 
påskyndar rengöringsresultatet. Låt inte produkten torka på ytan utan applicera mer 
produkt vid tjocka föroreningslager och behov. Spola av med högtryck och rent vatten 
nerifrån och upp och var noga med eftersköljningen för att undvika ränder på vertikala 
ytor.

Skyddsutrustning:

Förpackning: 10 eller 25L
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering:  1:1 - 1:4
pH: < 2
Förbrukning: ca 0,3 l/m2
ADR:  UN 3265, FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Urea salt), 8, II, (E)

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitril-
gummi. Värde: 4 - 8 h. Kommentarer: EN 374 / III. Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder använ-
das. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.
För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.


