SÆT ARBEJDSMILJØ OG
SIKKERHED I CENTRUM
Produkter indenfor rengøring, skruesikring, lim, olier, markeringsspay,
håndsprit og meget mere.
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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. Pureno sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor,
at alle vores aerosol produkter er hovedsagelig baseret på kulsyre som drivmiddel.

5 fordele ved kulsyre som drivmiddel
- fremfor propan/butan-gas

1
2

BEDRE FOR MILJØET
Kulsyre er et CO2 neutralt drivmiddel. Giver derved mindre påvirkning af drivhuseffekten i
forhold til proban/butan.

BEDRE ARBEJDSMILJØ
Kulsyre udsprøjter større dråber/ tungere partikler, som minimerer dannelse af Aerosoltåge, og dermed mindre risiko for indånding af tågens sundhedsfarlige partikler.

STØRRE AKTIVT PRODUKTINDHOLD - BEDRE ØKONOMI

3

Kulsyren fylder ca. 4% af indholdet. Det giver et større aktivt produktindhold som betyder,
at produktet strækker længere.

4

Kulsyre under tryk bliver ikke påvirket på samme måde som propan/butan-gas af kulde og
varme. Med andre ord ingen problemer ved sprøjtning i frostvejr med kulsyre.

5

Kulsyre kan ikke brænde – er ikke brandfarligt! Muliggør opbevaring under mindre strenge
krav.

MINDRE KULDE- OG VARMEPÅVIRKET

IKKE BRANDBART DRIVMIDDEL

3 3

Clean
Afrenser
CL–101

500 ml

Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie,
tryksværte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning
og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle
overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling.
pH neutral.

Findes også
i 20 liters
dunk

FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870141

2139846 870141

Citrusrens
CL–102

500 ml

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.

4

FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870140

2132805 870140

Glas Cleaner
CL–104

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870135

2139772 870135

Isfjerner CL
CL–123

500 ml

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

DB-nr

Pureno varenr.

8900871150

2132783 871150

5

Clean
Kontaktrens
CL–112

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870170

2139862 870170

Kontaktrens m/smøring
CL–122

500 ml

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.

6

FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871140

2139854 871140

Metal Cleaner
CL–114

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870187

2139786 870187

Rustfri Stålglans
CL–117

500 ml

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevarer stålets naturlige struktur.
Rustfri Stålglans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds,
fedtfingre m.m. Modvirker mathed.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870120

2139924 870120

7

Clean
Trykluft
CL–121

500 ml

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.
FF TOOL varenr. DB-nr

Pureno varenr.

8900871136

871136

2138144

Universalrens
CL–128

500 ml

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

8

FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870196

2132784

870196

Multifoam
CL–105

500 ml

Skumrensning til alle typer overflader, såsom spejle, glas,
plast, displayskærme, keramik, stof, læder, m.m. Er universal
anvendelig, er god til dybrensning, er miljøvenlig og klar til brug.
FF TOOL varenr. DB-nr

Pureno varenr.

8900871121

871121

2144236

Tør Smøremiddel
CA–248

500 ml

Et ugiftigt smøremiddel, som giver en tør, næsten farveløs
smørefilm, Påvirkes ikke af vand, kemikalier eller andre
opløsningsmidler. Kan anvendes over et meget stort
temperaturområde: -200° C til +250° C. Kan bruges på slæder,
kamskiver, gear, slidsker mv. Kan anvendes som slipmiddel til
smøring af knive på pakke- eller trykkerimaskiner.
FF TOOL varenr. DB-nr

Pureno varenr.

8900871129

871129

2144241
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Clean
Afkalker
CL–101

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

5L
Afkalkning af bade – og toiletrum, rustfrit stål, toiletkummer, brusekabiner m.m.
Afrenser syrebestandige overfladere for kalk og kombinationer af kalk og smuds, herunder f.eks. sæbelus
og hudfedt. Eliminerer ubehagelige lugtgener og
fjerner risikoen for dannelse af fodsvamp.
Pureno varenr.
415005

Citrusrens
CL–102
Clean
CL-102

Citrusrens

Opløsning af limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Ætser ikke men kan
mattere visse typer maling.
Påføres direkte på emnet. Lad virke i 2-4 minutter. Aftør herefter med en fugtig klud.
Skan og hent
Opbevares frostfrit.
sikkerhedsdatablad
Indhold: Ethanol, appelsin sød ekstrakt, methoxypropanol.

Fare!

Pureno A/S

+45 70 260 267

Indeholder: appelsin, sød, ekstrakt
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan være
livsfarligt, hvis det indtages og kommer i
luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation.
Meget giftig med langvarige virkninger for
vandlevende organismer. Hvis der er
brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående
til en GIFTINFORMATION/læge. Opbevares
under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i
henhold til lokale affaldsregulativer.
pureno.dk

20 L
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.

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

Findes også
på spray
Se side 4
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900503020

2157557

503020

Isopropylalkohol
CL–131

0,5 L
Isopropylalkohol 99% (Isopropanol, 2-porpanol). Klar
farveløs væske med karakteristisk lugt. Affedtningsog opløsningmiddel som opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks. Anvendes også som Karburatorsprit.
Anvendes til affedtning af bl.a. fiber kabler, tonehoveder og skær til el. barbermaskiner

Pureno I Clean
CL-131

Isopropylalkohol

Isopropylalkohol 99% (Isopropanol, 2-porpanol). Klar farveløs væske med karakteristisk lugt.
Affedtnings- og opløsningmiddel som opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks. Anvendes også
som Karburatorsprit. Anvendes til affedtning af bl.a. fiber kabler, tonehoveder og skær til el.
barbermaskiner
Fare
Indeholder: propan-2-ol. Index nr.:
603-117-00-0
Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring
da beholderen eller etiketten. Opbevares
utilgængeligt for børn. Bær
øjenbeskyttelse. Opbevares på et godt
ventileret sted. Opbevares køligt.
Indholdet/beholderen bortskaffes i
henhold til lokale affaldsregulativer. VED
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning.

I

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

Pureno varenr.

I

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

530021

Turbo TX
CL–109

Clean
CL-109

Turbo TX,
kraftig affedtning

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer,
fastgroet snavs og klorider m.m.
Blandes med vand. Kan anvendes manuelt, i gulvvaskemaskine eller højtryksrenser.
Normal dosering 2-5 %. Kan angribe letmetaller ved dosering over 10 %.
Opbevares frostfrit. Kun til professionel brug.
Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator.
pH i konc.10,9. pH i 2% opl. 8,2 PR.NR.: 795780

Skan og hent
sikkerhedsdatablad

Indeholder: kaliumhydroxyd, dinatriummetasilicat.
Forårsager hudirritation. (H315)
Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264)
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (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)

Pureno A/S

+45 70 260 267

pureno.dk

Fare!

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

205 L

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod,
animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs
og klorider m.m.
Pureno varenr.
531205

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

Clean
CL-109

Turbo TX,
kraftig affedtning

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer,
fastgroet snavs og klorider m.m.
Blandes med vand. Kan anvendes manuelt, i gulvvaskemaskine eller højtryksrenser.
Normal dosering 2-5 %. Kan angribe letmetaller ved dosering over 10 %.
Opbevares frostfrit. Kun til professionel brug.
Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator.
pH i konc.10,9. pH i 2% opl. 8,2 PR.NR.: 795780

Skan og hent
sikkerhedsdatablad

Indeholder: kaliumhydroxyd, dinatriummetasilicat.
Forårsager hudirritation. (H315)
Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264)
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (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)

Pureno A/S

+45 70 260 267

pureno.dk

Fare!

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

20L, Varenr. 531027
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Clean
Industriel Gulvvask
CL–106
Clean
CL-106

Industriel Gulvvask
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

Skan og hent
sikkerhedsdatablad
Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af
langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret.
Forårsager alvorlig øjenskade. Bær øjenbeskyttelse.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Pureno A/S

+45 70 260 267

Fare!
pureno.dk

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

205 L

Rengøring af beskidte og fedtede overflader.
Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt,
fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad
det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med
vand.
Pureno varenr.
506205

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

Clean
CL-106

Industriel Gulvvask
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

Skan og hent
sikkerhedsdatablad
Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af
langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret.
Forårsager alvorlig øjenskade. Bær øjenbeskyttelse.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Pureno A/S

+45 70 260 267

Fare!
pureno.dk

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

20 L, Varenr. 506020

Motorrens
CL–115
Clean

CL-115

Motorrens
Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand.
Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.
Påføres med sprøjte eller pensel på en kold motor. Afvent nogle minutter og skyl herefter med varmt
vand.
Tildæk strømfordeler og tændspole inden igangsætning af rengøring. Bør ikke anvendes på
nylakerede flader.

Skan og hent
sikkerhedsdatablad

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION
eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Gentagen kontakt kan give
tør eller revnet hud. (EUH066) Deklaration i henhold til EU
orordning nr. 648/2004: alifatiske kulbrinter > 30 %, nonioniske
tensider < 5 %, amfotere tensider< 5 % Kodenummer (1993): 1-1. VOC

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

205 L

Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand.
Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.
Pureno varenr.
507205

Fare!

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

Clean

CL-115

Motorrens
Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand.
Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.
Påføres med sprøjte eller pensel på en kold motor. Afvent nogle minutter og skyl herefter med varmt
vand.
Tildæk strømfordeler og tændspole inden igangsætning af rengøring. Bør ikke anvendes på
nylakerede flader.

Skan og hent
sikkerhedsdatablad

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION
eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Gentagen kontakt kan give
tør eller revnet hud. (EUH066) Deklaration i henhold til EU
orordning nr. 648/2004: alifatiske kulbrinter > 30 %, nonioniske
tensider < 5 %, amfotere tensider< 5 % Kodenummer (1993): 1-1. VOC

Fare!

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

20 L, Varenr. 507225
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Poleringsvæske CP – 181
CL–119
Clean

Poleringsvæske
CP-181

CL-119

Vibrations kuglepolering/compound.
Afrensning af vegetabilsk- og syntetisk olie, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer og
proteinstoffer. Indeholder ingen problematiske stoffer iht. Spildevandsudledning (C-stoffer).
Normal dosering 2-5 %. Produktet er mest effektivt ved en arbejdstemp. mellem 20-25 grader.
Opbevares frostfrit.
Decl.: Vand, aniontensid, glycerin, vinsyre. pH: 2,0 pH 5%: 3,2. VF: 1,03

Skan og hent
sikkerhedsdatablad

Indeholder: Sulfonsyre C13-17 sek. Alkan. Na-salt.
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vask eksponerede områder grundigt efter brug.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

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

205 L

Vibrations kuglepolering /compound. Afrensning af
vegetabilske – og syntetiske olie-, animalske-, vegetabilske og mineralske fedtstoffer og proteinstoffer.
Indeholder ingen problematiske stoffer iht. spildevandsudledning (C stoffer).
Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

Pureno varenr.
570205

Turbo Cleaner

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

CL–108
Clean

Turbo Cleaner

CL-108

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.

5 709097 107085

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

205 L

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede
overflader. Kraftig virkende industrielt affedtningsog rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle
former for olie, fedt, fastbrændte
rester m.m.
Pureno varenr.
505205
Clean

Turbo Cleaner
Clean

Turbo Cleaner

CL-108

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.

CL-108

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.

5 709097 107085

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

Kun til professionel brug

27 kg.

5 709097 107085

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

5 L, Varenr. 505005

20 L, Varenr. 505027

13

Skruesikring
Skrue Sikring Svag
50 ml

Skrue Sikring Svag er udviklet til låsning og forsegling af
gevindbeslag, der kræver nem demontering med standard
håndværktøj. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og
i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning
og lækage ved chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i
temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 10-21 Nm.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900880005

2132797

880005

Skrue Sikring Medium
50 ml

Skrue Sikring Medium er udviklet til låsning af gevindbefæstelser
som skal kunne demonteres med almindeligt håndværktøj. Det
forebygger at vibrerende dele som gearkasser, pumper, løsner
sig. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt
med tætsluttende metaloverflader. Forhindre løsning og lækage
fra chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer
fra -55°C til 155°C. Styrke 21-26 Nm.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900880006

2132798

880006

Skrue Sikring Stærk
50 ml

Skrue Sikring Stærk forhindre løsning fra vibrationer på
gevindfastgørelser, som møtrikker, studser og bolte. Produktet
er specielt egnet til permanent fastgørelse af gevindsamlinger
hvor maximal styrke er anbefalet. For at adskille emnet med
specialværktøj skal det opvarmes til 300°C. Påføringstemperatur
-55°C til 155°C. Fuldstyrke er opnået efter ca. 12 timer. Nm 26-55.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900880007

2132799

880007

15

Care
Anti-Seize montage pasta
CA–201

500 ml

Anti-Seize montage pasta kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: off-shore, støberier, stålvalseværker, kemisk industri
hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker,
byggeindustrien m.m. Anti-Seize er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, aksler, pak skiver, rørpakninger, fittings,
ventil-tilbehør, pakninger, tapper etc.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870192

2132796

870192

Bore skæreolie
CA–203

500 ml

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.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870180

2132785

870180

El-Isol Spray
CA-227

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

8900870190

2139936

Pureno varenr.
870190

Frostspray
CA-224

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871145

2139878

871145

17

Care
Fugtfortrænger Spray
CA–299

500 ml

Fugtfortrænger til beskyttelse mod fugt på elektriske/
elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af
vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybestrøm.
Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone,
fortrænger vand og fugt og holder det ude. Kan anvendes til alle
metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870191

2139948

870191

Gasket Silicone
Flydende pakning
CA-207

200 ml

Gasket Silicone er en flydende pakning med en fremragende klæbende
egenskab på vidt forskellige materialer. Forbliver fleksibel og stabil ved
temperaturer fra -60° til 330°. Gasket Silicone kan anvendes til motor og
motordele. Produktet tåler olier, fedtstoffer, smøremidler, benzin, dieselolie,
petroleum, bremsevæske, vand, damp, saltopløsning, syre, glykol, butan,
etc. Stærk og alsidig industrisilicone-gummi. Elektrisk isolerende. Binder
mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc.
NB! Tåler ikke konstant kontakt med benzin.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870198

2139889

870198

Glidemiddel
CA-204

500 ml

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

DB-nr

8900870131

2132789

Pureno varenr.
870131

Keramisk Pasta
med pensel
CA-209

200 ml

Keramisk Pasta er designet til at beskytte alle typer metaller. Beskytter
mod salt, syre og vand. Kan modstå høje temperaturer (1000°C) og er
kemisk resistent. Kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: offshore, skibsværfter, stålvalseværker, plast industri, byggeindustrien m.m.
Keramisk Pasta er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding,
rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker,
pumpebeslag, aksler, pakskiver, rørpakninger, fittings, ventiltilbehør,
pakninger, tapper etc.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870197

2139964

870197

19

Care
Kædespray
CA–205

500 ml

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-, antikorrosionsog smøreadditiver.
FF TOOL varenr.

DB-nr

8900870125

2132804

Pureno varenr.
870125

Læksøger
CA-209

400 ml

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.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871125

2139790

871125

Låsespray
CA–206

100 ml

Langtidssmøreeffekt. Særdeles god vedhæftning.
Produktet indeholder grafit og ikke silicone.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870055

2132788

870055

Microolie
CA-219

500 ml

Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer
m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og
efterlader en beskyttende hinde.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870186

2139801

870186

21

Care
Multiolie
CA–210

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871116

2139815

871116

Multiolie
CA-40

500 ml

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.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870185

2132790

870185

Rustløsner
CA–222

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870115

2132791

870115

Silicone
CA-213

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871110

2139850

871110
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Care
Zink/alu Spray – propan/butan
CA–226

500 ml

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 en høj
vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.

Svejsespray
CA-216

500 ml

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.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870175

2139873

870175

Teflon
CA–220

500 ml

Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon
anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder
og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle
bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører
og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler,
våben, maskiner, hængsler m.m.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870160

2132793

870160

Universalfedt
CA-221

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870165

2132794

870165

25

Care
Universalfedt Hvid
CA–229

500 ml

Universalfedt er en hvid fedt, specielt udviklet til at modstå
de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. 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 forbindelse med
HACCP og GMP godkendelse.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900870188

2139810

870188

Zinkspray – propan/butan
CA-223

500 ml

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.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871130

2132803

871130

Anti-rust
CA–245

Anti-rust
Fremstillet til:

Effektiv beskyttelse af stål- og metaldele mod rust og forhindrerkorrosion på rustfri stål,
aluminium og letmetal.
Brugsanvisning: Produktet påføres emnet.
Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Benzenindhold <0,1%Contains: Naphtha
(petroleum), hydrotreated heavy (0,1<benzen)
FARE!
Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en
GIFTINFORMATION/læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes bortskaffes i henhold til
lokale affaldsregulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Danger!

+45 70 260 267

20 L

Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og
metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand
og fugt. Giver langvarig til beskyttelse maskiner og
værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel.

Clean

Pureno A/S

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

Pureno varenr.
520020

pureno.dk

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

Multi Olie
CA–240
Care
CA-240

Multi-Oil
Multi olie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver.
Anvendes til smøring af maskiner, låse, lejer m.m. Multi olie er lugtfri og transparent.
Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer,
el-kontakter m.m. Stopper “knirkelyde” og nedsætter slidtage.
Varenr. 516020

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt
for børn. Vask hænder/eksponeret hud grundigt
efter brug. Bær øjenbeskyttelse. Ved vedvarende
øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning

Pureno A/S

| +45 70 260 267

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

20 L

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.
Pureno varenr.

| pureno.dk

516020

Findes
også på
spray
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Care
Svejsevæske
CA–218
Clean

Svejsevæske

CA-216

Forhindrer svejsestænk i at sætte sig i dyse og på emne. Derved forlænges
gas- og svejsedysens levetid og mindre vedligeholdelse er derfor påkrævet.
Klar til brug og må ikke fortyndes. Undgå overdosering da produktet er
koncentreret.
Svejsevæske er på "Positivlisten" fra Herning Varmeforzinkning og kræver
ingen afrensning før overfladebehandling.
Opbevares utilgængeligt for børn og tæt tillukket.

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

20 L,

Modvirker at svejsestænk sætter sig i dysen og på
emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver
derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke
brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens ”positivliste”.

Skan og hent
sikkerhedsdatablad

Pureno varenr.

Indhold: 10-15% ethanol

Pureno A/S

+45 70 260 267

512020

pureno.dk

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

Skumdæmper m. silikone
CA–120
Care
CL-120

Skumdæmper
Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med
maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.
Normal dosering ved tæpperensningsmaskiner er 5 ml. til ca. 6 liter vand i
snavsevandstanken. I andre maskiner doseres direkte i
rengøringsmiddeltanken. Ved senere skumdannelse (fra emulgeret snavs)
må tilsætningen eventuelt gentages. Ved skumdæmpning af
processpildevand doseres vejledende 0,1 %.
Opbevares frostfrit.
Indhold: Silikoneemulsion.
Indeholder: noniontensid 8 EO, Steareth-2.
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. (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)

Fare!
Pureno A/S
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5L

Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i
forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.
Pureno varenr.
400005

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

Slipmiddel
CA–225
Clean

Slipmiddel

CA-225

Siliconefri Slipmiddel virker an�sta�sk og anvendes ved utallige arbejdsfunk�oner i industrien.
Forhindre fastklæbning af næsten alle former for limstoﬀer og harpiks.
Slipmiddel �l alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

Fare!

Pureno A/S

Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung benzen
indhold<0,1% Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer
i luftvejene. (H304) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun
udendørs eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF
INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge.
Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes
i henhold til lokale affaldsregulativer.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

+45 70 260 267

Skaffevare!
Sælges kun i
HELE kasser

5L

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

pureno.dk

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

Pureno varenr.
515210

Slipmiddel
CA–225

500 ml

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.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900871155

2132792

871155
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Lim
Super Lim
20 ml

En ultra hurtig hærdende superlim baseret på Ethyl Cyanoacrylat.
Er velegnet til hurtig limning af forskellige metaller, plastik, glas
m.m.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900880008

2132800

880008

Universal Spray lim
500 ml

Universal Spay lim har stor klæbeevne.
Kan anvendes til at klæbe på træ, karton, læder, pap, glas etc.
Kan anvendes som kontaktlim.
FF TOOL varenr. DB-nr
Pureno varenr.
8900880011
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2139895

880011

Håndsprit
Industriel Håndsprit med
pumpe 500 ml
500 ML

Bakteriedræbende hånddesinfektion med 85% sprit
i praktisk flaske med pumpe. Med 1% glycerin, så
huden ikke tørrer ud.
FF TOOL varenr. DB-nr
Pureno varenr.
8900888814

2132809

888814

Industriel Håndsprit med
pumpe 500 ml - Gel
500 ML

Bakteriedræbende hånddesinfektion gel. Sikrer optimal håndhygiejne, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt, så smitterisiko reduceres.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900888815

2132812

888815
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Håndsprit
Pureno Håndsprit Refill
500 ml
500 ML

Bakteriedræbende hånddesinfektion med 85% sprit
i praktisk flaske med pumpe. Med 1% glycerin, så
huden ikke tørrer ud.
FF TOOL varenr. DB-nr
Pureno varenr.
8900888817

2116108

888817

Pureno Håndsprit Spray
400 ml
400 ML

Bakteriedræbende håndsprit med 85% sprit i praktisk spray-flaske, som gør spritten let af fordele.
Med glycerin, så huden ikke tørrer ud.
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FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900888824

2132802

888824

Industriel Håndsprit med
pumpe 20 ml
20 ML

Bakteriedræbende hånddesinfektion med 85% sprit i
lille lommemodel, så du altid lige kan have lidt hånddesinfektion i lommerne. Sikrer optimal håndhygiejne, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt, så smitterisiko reduceres. Med 1% glycerin, så huden ikke
tørrer ud.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900888812

2116110

888812

Industriel Håndcreme med
pumpe 300 ml
300 ML

Intensiv hudpleje og beskyttelse af tør og udsat hud.
Særdeles velegnet i kolde og fugtige miljøer og især
efter kontakt med affedtende væsker. Virker umiddelbart behageligt lindrende og plejende på irriteret
hud. Produktet fedter ikke. Cremens kombinerede
indhold af ren glycerin og allantoin sikrer øjeblikkelig,
positiv effekt på tør og/eller irriteret hud. Produktet
indeholder ca. 0,5% Allantoin.
FF TOOL varenr.

DB-nr

Pureno varenr.

8900888820

2119314

888820
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Markeringsspray

Markeringsspray
500 ML

Pureno Markeringsspray er en enestående markeringsmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig.
Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive,
hvor et rør skal være. God vedhæftsningsevne på
overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.
Pureno varenr.

DB-nr

Beskrivelse

888830

2160851

Rød

888831

2160853

Blå

888832

2160855

Hvid

888833

2160857

Gul

888834

2160860

Grøn

Markeringshåndtag m. hjul
500 ML

Pureno Markeringsspray er en enestående markeringsmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig.
Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive,
hvor et rør skal være. God vedhæftsningsevne på
overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.
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Pureno varenr.

DB-nr

Beskrivelse

888839

2160861

Markeringshåndtag
m. hjul

Markeringsspray-pistol
500 ML

Pureno Markeringsspray er en enestående markeringsmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig.
Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive,
hvor et rør skal være. God vedhæftsningsevne på
overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v.
Pureno varenr.

DB-nr

Beskrivelse

888840

2160862

Markeringshåndtag
pistol
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Kontakt FF TOOL
Du er velkommen til at kontakte FF TOOL for information om produkt og
forhandler.

FF TOOL | Lundeborgvej 14 | 9220 Aalborg Øst | Telefon +45 98 58 11 00 | www. fftool.dk | tool@fftool.dk

