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Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne 

produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s 

kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 

beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

 

 

 

DYRUP Komposit Rens 

3120 

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde 

DYRUP Komposit Rens er et koncentreret rengøringsprodukt til 
WPC/komposit materiale, herunder terrassebrædder, 
hegnsprofiler, facade, mm. Fjerner effektivt skidt, fedt og 
belægninger, samt opfrisker overfladen. Kan ligeledes 
anvendes til almindelig rengøring og vedligehold. 
 
For at opnå optimal beskyttelse af komposit terrasser 
anbefales det, en gang årligt at behandle overfladen med 
DYRUP Komposit Imprægnering, hvorved en vand og 
smudsafvisende overflade opnås. 

Click here to enter text. 

Tekniske data 

Fortynding: Alm. rengøring: 1:200. 
Genstridige pletter: 1:50 
MAL-kode: 00-3 (1993) 
Miljø og sikkerhed:  
Se sikkerhedsdatabladet for 
yderligere information 
Påføring: Moppe, børste eller fugtig 
klud. 
Påføringstemperatur: Under 
påføring og tørring skal 
temperaturen være over 10ºC og 
den relative luftfugtighed under 80%. 
Rengøring af værktøj: Varmt vand 
Standardkulør/baser: Farveløs 
pH værdi: 9-10 Brugsanvisning 

Til almindelig rengøring fortyndes DYRUP Komposit Rens 1:200 

i varmt vand. Vask overfladen grundigt med moppe eller stiv 

børste, lad det virke i 2-5 minutter og skyl efter med rent vand. 

For genstridige pletter anbefales en kraftigere opløsning på 

1:50 

Gode råd  

WPC er et nyere materialer, bestående af komprimeret plast og 

træfibre. Ligesom træ og plast nedbrydes WPC over tid. 

Afprøv altid produktet på et ikke synligt område for at afgøre 
overfladens styrke og beskaffenhed. 
 
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.  

 


