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Rengørings-  
og plejeprodukter
til fliser, klinker, keramik og natursten
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Rengøring, pleje og beskyttelse

Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller 

særlige krav til rengøring og vedligehold. Hvad enten der er tale 

om fjernelse af hårdnakket smuds, pleje af sarte natursten eller 

beskyttelse af kostbare overflader, skal de anvendte rengørings- 

og plejeprodukter være effektive og samtidig tage hensyn til 

overfladen og fugen. 

I denne brochure finder du en kort beskrivelse af vore special-

produkter til rengøring, pleje og beskyttelse af klinker, fliser, 

natursten og keramik. 

Hvis du har yderligere spørgsmål 

venligst kontakt din forhandler. 

For komplette brugsvejledninger: 

www.basf-cc.dk/cs

Rengørings- og rensemidler

Plejemidler

Rengøring og pleje af natursten 
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Rengørings- og rensemidler

PCI Grundrens - Intensiv
til alle slags overflader

• Til overflader af keramik, kunst- og betonsten, porcel-
lanato klinker, natursten, cotto-, ler- og terrakottafliser, 
plast- og pvc belægninger, lakeret træ og metal.

• Fjerner kraftige gamle tilsmudsninger, 
 så som fedtrande, byggesnavs, 
 gulning, olie- og sodaflejringer 
 samt gamle pleje-, voks- og 
 glanslag.
• Perfekt til grundrengøring inden 

påføring af beskyttelses- og 
 plejeprodukter, som f.eks. 

imprægnering, forsegling og 
 glanslag.
• Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.

PCI Klinkerens
syreholdig kalkfjerner til syrefaste overflader

PCI Skimmelfjerner - Klorfri
til beboelsesrum

• Til fliser, spaltklinker, porcellanato klinker og andre 
 keramiske gulvfliser, overflader af rustfrit stål og
 aluminium samt syrefaste natursten som granit, 
 skifer, kvartsit, basalt.
• Til grundrengøring i køkken, 
 brusebad, badeværelse, toilet, 

svømmebad, på terrasse og altan.
• Fjerner genstridigt smuds, 
 kalkpletter, svagt cementslør 
 og rust.
• Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.

• Fjerner skimmel, svampe- og mugpletter på murværk, 
keramiske belægninger, tapeter, sten, puds, træ, plast,

 tekstiler og læder, alle syrefaste underlag, også i sove-
værelser, køkkener, skabe eller 

 køleskabe.
• Fjerner effektivt biofilm fra armaturer,
 brusekabiner og afløb på bruse- 
 og badekar, vask og gulv.
• Virker desinficerende og forebygger 
 ny skimmeldannelse.
• Uden klor og uden lugtgener.
• Anvendelse: Indendørs og udendørs.
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Rengørings- og rensemidler

PCI Fugerens
til alle belægninger af keramik og natursten

PCI Cementslørfjerner - Sur
syreholdigt rensemiddel til alle syrefaste belægninger

• Til glaserede og ikke-glaserede keramiske fliser, spalt-
klinker, teglstenfliser samt natursten så som polereret 
marmor og kalksandsten. Også velegnet til pvc 

 gulvbelægninger mv.
• Renser og plejer i én arbejdsgang.
• Opfrisker farverne, glansen kommer 
 helt af sig selv.
 • Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.

• Fjerner hurtigt og nemt cementslør, cementrester,
 salpeterudslag og snavs på keramiske belægninger 
 og terrakotta.
• Særdeles effektiv med meget god
  rækkeevne.
• Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.

PCI Rustfjerner
til alle belægninger af keramik og natursten

• En dybdevirkende rustfjerner, der fjerner rustpletter 
 og andre rester af metaloxider på alle sten- og keramik- 

overflader uden at efterlade spor.
• Til fjernelse af rustpletter 
 der skyldes jernholdig gødning, 
 havemøbler og værktøj af metal, 
 lækager fra radiatorer, dryppende 
 vandhaner og lignende.
• Syrefri, nedbryder ikke overfladen
  og kan derfor også anvendes til 
 følsomme naturstensoverflader.
•  Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.



��



�

Plejemidler

PCI Farveforstærker
til alle natur- og kunststensoverflader

• Til farvefremhævende imprægnering af alle sugende 
natur- og kunststensplader såsom skifer, marmor, 

 kalksten, sandsten, terrazzo, Solnhofer-
 plader samt til åbenporede klinker.
• Intensiverer farven, forstærker 
 strukturen og reducerer  modtage-

ligheden over for smuds.
• Vandafvisende, beskytter stenen 
 og gør det lettere at pleje den.
• Anvendelse: Indendørs, til gulve, 

trapper, sålbænke, vægbelægninger 
m.m.

PCI Klinkeimprægnering
til hårdtbrændte klinker - porcellanato

• Til matte, ubehandlede, højglanspolerede, finslebne, 
strukturerede og profilerede klinker.

• Beskytter mod olie- og fedtpletter 
samt pletter fra vandige produkter.

• Kalk- og vandafvisende.
• Danner ingen film.
• Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.
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Rengøring og pleje 
af natursten
PCI Naturstensimprægnering
til alle overflader af marmor og natursten

• Til imprægnering af sugende og svagt sugende 
 natursten, f.eks. marmor, Solnhofer fliser, jura-marmor, 

slebet granit, skifer og porphyr.
• Også egnet til polerede natursten, 
 ikke-glaserede hårdtbrændte 
 klinker, porcellanato og cotto.
• Kan også anvendes som fuge-
 forsegling.
• Yder vedvarende beskyttelse 
 mod olie og fedtpletter samt 
 pletter fra vandige produkter. 

Danner ingen film.
• Anvendelse: Indendørs, 
 udendørs, til gulv og væg.

PCI Naturstensplejerens
til alle overflader af marmor og natursten

• Til rengøring og pleje af alle overflader af natursten, 
herunder marmor.

• Til gulve, trapper, vindueskarme, 
 vægbelægninger, køkkenbordplader 
 etc. af natur- og kunststen.
• Også velegnet til højglanspolerede 

flader.
• Opfrisker, virker smudsafvisende 

og beskytter de behandlede 
belægningers overflader.

• Aktivt glansmiddel; en efterfølg-
ende polering er ikke nødvendig.

• Anvendelse: Indendørs til gulv 
 og væg.
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Intelligente løsninger fra 
BASF Construction Chemicals
Uanset hvilke udfordringer du står overfor inden for bygningskonstruktion, kan

intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals bidrage til veludførte

projekter.

Vore verdenskendte brands indeholder alle den nyeste teknologi for at sikre 

den mest optimale løsning til dine udfordringer.

CONICA® – Sportsgulve

CONIDECK – Vandtætte membransystemer

EMACO® – Betonreparationssystemer

HECK® MultiTherm – Isoleringssystemer

MASTERFLOW® – Præcisions- og understøbningsgrout

MASTERFLEX® – Fugemasser og fugesystemer

MASTERSEAL® – Overfladebehandling og vandtætning

MASTERTOP® - Dekorative gulve og industrigulve

PCI® – Fliseklæbere, cementafretningslag og vådrumssystemer

RAJASIL® – Løsninger til bygningsrenovering og bevaring af kulturarv 

og monumenter

UCRETE® – Gulvsystemer til ekstreme forhold
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Tlf.: +45 74 66 15 11 
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denmark@basf.com
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