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• rengjøringskonsentrat
• sterkt fortynnbar med vann
• spesielt økonomisk
• enkel å bruke
• med svært effektive substanser

Bruksområder:
ASO-R003 brukes til å fjerne sement- og kalkflekker samt 
epoksyharpiks-slør.

Tekniske data:
Basis:   organisk syre, metyletylketon 

og overflateaktive midler
Farge:  transparent
Viskositet*: tyntflytende, vandig
Tetthet*: 1,02 kg/l
BetrSichV  
(driftssikkerhetsforordning): antennelig
Leveringsform:  1- og 5-l-beholdere
Lagring:   kjølig og tørt, 24 måneder, 

i originallukkede beholdere
* ved +23 °C og 50 % rel. luftfuktighet

Underlag:
På keramiske materialer som fliser av steingods og steintøy, 
mosaikk, splittede plater. Vær forsiktig med syrefølsomme 
materialer og ømfintlige glasurer. Hvis du er i tvil, må du 
utføre testapplikasjoner på et iøynefallende sted.

Bearbeiding:
Fortynn ASO-R003 1:4–1:50 med vann avhengig av 
tilsmussingsgrad og bruk f.eks. en svamp til å spre jevnt 
og tynt på overflaten som skal rengjøres. Skrubbe deretter 
med en rotvedbørste eller vaskepads med nøytrale farger. 
Virkningen av ASO-R003 begynner umiddelbart etter kontakt 
med stoffene som skal løses. Virketiden på 10 minutter skal 
ikke overskrides. I tilfelle grov tilsmussing må du eventuelt 

ASO®-R003 Art.nr. 2 06419
Svært effektiv universal-rengjøringsmiddel

CJ/GA/KK/Tet/KKa

gjenta rengjøringsprosessen. Skyll overflaten med mye vann 
etter hver rengjøring. 

Anvisninger: Fjerning av emulgert epoksyharpiks-slør bør 
ikke begynne før tidligst 16 timer etter fuging for å unngå 
å skade epoksyharpiks-fugen. I henhold til dette, jo lenger 
du venter før rengjøring, jo mer konsentrert må du bruke 
ASO-R003. 

Viktige anvisninger:
•  Overflater, spesielt metall, som ikke skal behandles må 

beskyttes mot innvirkning av ASO-R003.
•  Ikke la rester av rengjøringsmidler komme inn 

i vannbehandlingssystemer eller fettutskillere i 
svømmebassenger, storkjøkken, vaskeanlegg, osv.

•  Før du bruker ASO-R003, anbefaler vi at du alltid 
utfører en testapplikasjon for å utelukke skader på 
belegget og fugen.

•  Anvendelser som ikke er entydig angitt i dette tekniske 
databladet, skal bare utføres etter konsultasjon og 
skriftlig bekreftelse med eller av den tekniske tjenesten 
til SCHOMBURG GmbH.

Følg det gjeldende sikkerhetsdatabladet!
GISCODE: GF50

Kjøperens rettigheter hva angår kvaliteten på materialene våre retter seg etter våre salgs- og leveringsbetingelser. Våre tekniske rådgivere står til disposisjon ved ev. krav som går ut over 
rammene for anvendelsen beskrevet her. Disse krever da en juridisk skriftlig bekreftelse for å være bindende. Produktbeskrivelsen fritar ikke brukeren fra aktsomhetsplikt. Anlegg prøveområder 
i tvilstilfeller. Dette dokumentet er ikke lenger gyldig ved utgivelse av en ny versjon
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