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- Lettere afforskalling

- Hurtigere rengøring
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Produktinformation:
PERI Bio Clean er et flydende, kemisk-fysisk virkende betonslipmiddel baseret på
særdeles rene, biologisk nedbrydelige komponenter. Kan bruges på alle normale
forskallinger og byggeredskaber.

Slipvirkning i kraft af:

Kemisk: Tilsætningsstoffer, der reagerer med betonens alkaliske
bestanddele. Herved opstår der sæber, der understøtter 
separeringen.

Fysisk: Reducering af grænseoverfladespænding mellem form og 
betonoverflade = vandskyende effekt

Anvendelsesområde:
- Såvel for sugende som for ikke-sugende formplader som fx brædder, 

belagte storfladeformoverflader, stål osv.
- Krybeolieegenskaber regenererer formoverflader med harpiksdannelser
- Beskytter trædele mod råd, svamp osv.
- Forhindrer rust på byggeredskaber og maskiner, som fx betonblander, 

betonstøbekar osv.
- Får gevind på dækstøtter og spindler til at gå let.

Anvendelse:
- Arbejdstemperatur: - 20°C til + 50°C.
- Forbrug: 1 l til ca. 50 til 90 m2 form

(afhængig af sugeevne)
- Den vigtigste og alment gyldige regel er:

Tynd og jævn påføring.
- Påføring kun med PERI sprøjteapparat og bred stråledyse. Arbejd altid med 

højt tryk for at fordele slipmidlet jævnt. Det kan ikke anbefales at bruge en 
pensel eller lignende til påføringen, da påføringen så sker meget ujævnt.

Giv agt:
Stærk overdosering kan føre til, at betonoverfladen danner pletter,
gryn og pudder og virker vandafvisende.

- Inden den første anvendelse skal elementsiderne i stablen sprøjtes.
- Bagsiden af formen skal sprøjtes efter den første opstilling og derefter 

ca. hver 4. uge.
- Sprøjtning skal ske straks efter afforskalling, da Bio Clean løsner beton, 

som hænger ved, og på den måde lettes arbejdet med rengøring.

Grundlæggende bør man fremstille prøver ved hver 1. anvendelse.

PERI BIO CLEAN
Produktinformation
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PERI BIO CLEAN
Produktinformation

Levering:
PERI Bio Clean leveres klar til brug i 20 l kunststofdunke 
eller 208 l metalfade.

Lagring, transport og identifikation:
- Lagertemperatur: -30°C til 50°C
- Transport i originale beholdere kan finde sted uden begrænsninger, 

da det ikke er farligt gods for sø-, luft- og landtransport.
- Ikke underkastet EF-direktiver om tvungen mærkning.
- Vandfareklasse WGK 1

(svagt vandtruende)

Sikkerhedshenvisninger:
Se sikkerhedsdatablad PERI Bio Clean af 05.10.2000
Grundlæggende: Hvis man overholder de anbefalede arbejdsmetoder 

og forsigtighedsregler, indebærer PERI Bio Clean 
ikke nogen signikante sundhedsfarer.

Forholdsregler ved førstehjælp:
Se sikkerhedsdatablad PERI Bio Clean af 05.10.2000.

Sikkerhedsdatabladet iht. 91/155/EØF af 05.10.2000 indeholder andre 
vigtige henvisninger.
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PERIO BIO Clean
Det biologisk hurtigt nedbrydelige 
slipmiddel for alle forme og redskaber.
- Fremstillet på basis af mineralsk olie.
- Hurtigt biologisk nedbrydelig
- Vandfareklasse (WGK 1)

BIO Clean   20 l dunk 0,91/L 031440
BIO Clean 208 l fad 0,91/L 031455

Forbrug:
50 - 90m2 forskallingsflade pr. liter.
(Afhængig af overfladen)

PERI Sprøjteapparat 4,44 031520
Til ensartet sprøjtning af overfladen 
med PERI BIO Clean eller PERI Clean. 
Kapacitet: 5 liter

Reservedel:
Dyse for sprøjteapparat 
(0,1F 110) 0,06 031530

PERI BIO CLEAN
Produktinformation

Leveringsform Vægt kg Art. nr.
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PERI BIO CLEAN
Overenskomst Miljømærke RAL

Overenskomst nr. 9488
vedr. tildeling af miljømærket

RAL e.V., miljømærke-autorisator, og
Fa. Esso Deutschland GmbH

Moorburger Bogen 12, 21679 Hamburg

som søger autorisation som miljømærke-bruger – og som i det følgende 
kort omtales som MMB (MiljøMærkeBruger) – afslutter følgende 
overenskomst vedr. tilladelse til at bruge miljømærket:

1. MMB får tilladelse til under følgende betingelser at benytte det miljømærke, 
som ligger til grund for denne overenskomst, og som vedrører mærkning 
af produktet/produktgruppen
Biologisk hurtigt nedbrydelige smøremidler og formolie
i forbindelse med

“PERI BIO CLEAN“ formolie

Denne tilladelse udstrækker sig ikke til at bruge miljømærket som del af et mærkenavn. 
Miljømærket må kun bruges i den tilladte form og farve med samtidig angivelse af „Jury Umweltzeichen“ 
nedenunder, for så vidt ikke andet er aftalt. Gengivelsen af den samlede tekst inde i miljømærket skal 
altid ske i samme størrelse, med samme bogstavskrift og –tykkelse såvel som –farve og være let at læse.

2. Miljømærket må iht. afsn. 1 kun bruges for ovennævnte produkt/produktgruppe.
3. For at kunne bruge miljømærket i sin reklame eller andre foranstaltninger skal MMB sikre sig, at miljømærket 

kun bliver benyttet i forbindelse med ovennævnte produkt/produktgruppe, som denne overenskomst 
regulerer brugen af miljømærket for. Brugeren af miljømærket er alene ansvarlig for brugen af mærket, især 
når det gælder reklame.

4. Det eller de produkter/produktgrupper, der skal mærkes, skal, så længe mærket benyttes, opfylde alle de 
krav og betingelser for mærkets brug, som til enhver tid er indeholdt i „Grundlag for tilladelse til brug af 
miljømærke RAL-UZ 64“.
Dette gælder også for gengivelse af miljømærket (inkl. underteksten). Tredjemands krav mod RAL om 
skadeserstatning, især på grund af indsigelser mod mærkets anvendelse eller den ledsagende MMB 
reklamering, er udelukket.

5. Hvis der i „Grundlag for tilladelse til brug af miljømærke“er forudsat kontroller ved tredjemand, så 
overtager MMB de omkostninger, som måtte opstå derved.

6. Hvis MMB selv eller tredjemand konstaterer, at MMB ikke har opfyldt de betingelser, som er indeholdt i 
afsn. 2 til 5, forpligter MMB sig til at indberette det til RAL og at afstå fra at benytte miljømærket, til 
forudsætningerne igen er opfyldt.
Hvis det ikke lykkes MMB umiddelbart at retablere den tilstand, som er forudsætningen for at bruge 
miljømærket, eller hvis MMB på tungtvejende måde har overtrådt denne overenskomst, så tilbagekalder 
RAL i givet fald MMB’s tilladelse til brugen af miljømærket og forbyder fortsat anvendelse af det. 
Krav mod RAL om skadeserstatning på grund af tilbagekaldelsen af tilladelsen til brug af miljømærket 
er udelukket.

7. MMB forpligter sig til, så længe miljømærket anvendes, som en gyldig omkostning at betale RAL et 
bidrag iht. „Bidragsordning for miljømærket“.

8. Denne overenskomst gælder i henhold til „Grundlag for tilladelse til brug af miljømærke RAL-UZ 64“ 
frem til 31.12.2002. Den forlænges med endnu et år, hvis overenskomsten ikke opsiges skriftligt inden 
31.03.2002 resp. den 31.03. i forlængelsesåret. Når overenskomsten er udløbet, er det ikke tilladt at 
bruge miljømærket, hverken som mærke eller i reklame. Produkter, som allerede er i handel, berøres 
ikke af denne regel.

9. Produkter, som er mærket med miljømærket, og tilhørende reklamer må kun komme frem til forbrugeren 
i forbindelse med omtale af firmaet
PERI GmbH,

Postboks 1264,

89259 Weissenhorn.

10. Denne overenskomst erstatter overenskomst nr. 9488 af 29.10.1996.

Sankt Augustin, 04.09.2000 Sted og dato HH 16.01.2000
Miljømærke-autorisator Miljømærke-bruger
RAL

Juridisk bindende underskrift og firmastempel
Direktør
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PERI BIO CLEAN
Sikkerhedsdatablad
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PERI BIO CLEAN
Sikkerhedsdatablad
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PERI BIO CLEAN
Sikkerhedsdatablad
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PERI BIO CLEAN
Måling af trækstyrke AMPI (Uddrag)

C.2 Bestemmelse af overfladens trækstyrke

Prøve nr. I  Prøve nr. II

Sammenligning af enkelte nedbrydningsflader

Prøvning Prøvelegeme Prøvestempel- Træk- Overfladens- Nedbryd-
nr. diameter kraft trækstyrke ning

[mm] F [kN] [N/mm2]

HZ 6 3,70 1,88 100% Brud
i betonen

HZ 7 2,80 1,43 100% Brud
i betonen

Prøve I
HZ 8 Formolie EL 25006 50 3,40 1,73 100% Brud

påført overdosis i betonen

HZ 9 2,90 1,48 100% Brud
i betonen

HZ 10 3,00 1,53 100% Brud
i betonen

Gennemsnitsværdi1,61

mindste enkeltværdi 1,43

Prøvning Prøvelegeme Prøvestempel- Træk- Overfladens- Nedbryd-
nr. diameter kraft trækstyrke ning

[mm] F [kN] [N/mm2]

HZ 1 3,60 1,83 100% Brud
i betonen

HZ 2 3,60 1,83 100% Brud
Prøve I i betonen

Betonslipmiddel
HZ 3 PERI Bio Clean 50 3,40 1,73 100% Brud

iht. producentens i betonen
specifikationer

HZ 4 2,50 1,27 100% Brud
i betonen

HZ 5 3,80 1,94 100% Brud
i betonen

Gennemsnitsværdi1,72

mindste enkeltværdi 1,27

PERI BIO CLEAN
Måling af trækstyrke AMPI (Uddrag)

C.2 Bestemmelse af overfladens trækstyrke

Prøve nr. I  Prøve nr. II

PI BIO CLEAN_dänisch_ma  11.08.2006  10:48 Uhr  Seite 10



11

D. Bemærkninger

Til påføring og til sikring af en inderlig vedhæftning af et lag, som skal påføres, kræver 
ZTV-BEL-B (Yderligere tekniske aftalebetingelser og retningslinjer for fremstilling af 
brobelægninger på beton) under afsn. 5 „Behandling af betonoverfladen“ en gennemsnitlig ned-
brydningsstyrke på mindst 1,5N/mm2. Samtidig må ingen enkeltværdi gå under 
1,0N/mm2.

Den prøvningsmetode, der skal anvendes, er beskrevet i ZTV-SIB (Yderligere tekniske 
aftalebetingelser og retningslinjer for beskyttelse og istandsættelse af betondele). 
Man må kun afstå fra målinger, når der ikke er nogen tvivl om underlagets godhed.
Mindsteværdierne for ZTV-BEL-B opføres ligeledes i ZTV-SIB.

Ved påføring af belægninger iht. DafStrB-retningslinjer skal  betonens overfladetrækstyrke gen-
nemsnitlig være mindst 1,5 N/mm2 for at opnå en modstandsdygtig belægning.
Drejer det sig om mekanisk stærkt belastede overfladebeskyttelsessystemer 
(OS 8 og OS 12), skal man gå ud fra en mindsteværdi på 2,0 N/mm2 (mindste
gennemsnitsværdi) resp. 1,5 N/mm2 (mindste enkeltværdi).

Ved analysen af undersøgelsesresultaterne blev gennemsnitsværdien altid dannet 
ud fra 5 måleværdier. Målepunkternes placering blev fastlagt inden prøvningens 
begyndelse i form af et raster.

Den overfladetrækstyrke, som tilstræbes (gnsn. værdi G 1,5 N/mm2, mindste 
enkeltværdi G 1,0 N/mm2), kunne uafhængig af betonslipmidlets dosering påvises på de forskalle-
de plader, allerede da prøvningen var 12 dage gammel (se resultater på s. 4).

Man kan derfor gå ud fra, at overfladetrækstyrken efter en prøvningstid G 28 dage vil 
antage endnu højere værdier.

De beregnede overfladetrækstyrker på begge prøvelegemer kan karakteriseres som 
sammenlignelige.
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Produktregistrering

Produkterne Peri Clean og Bio Clean er registreret i det svenske 
produktregister.
Registreringsnumrene er 285549-2 og 351935-2.

PERI BIO CLEAN
Produktregistrering Sweden

PI BIO CLEAN_dänisch_ma  04.08.2006  12:00 Uhr  Seite 12



13

Ämbetsverk för hälsan Bern, 2000 08 10
Sidan 1 av 5
Fnr: 11666
Esso (Schweiz)
CH-8021 Zürich

Avdelningen för kemikalier Esso (Schweiz)
Abteilung WPO
Uraniastrasse 40
CH-8021 Zürich

Giftlov
Bekræftelse på anmeldelse af erhvervsmæssige produkter

Vi bekræfter hermed modtagelsen af anmeldelsesblanketterne for de i bilaget opførte erhvervs-
mæssige produkter. Vi har optaget de produkter, som er inddelt i giftklasser, i giftlisten, de
andre i fortegnelsen over giftklassefrie erhvervsmæssige produkter.

Tillad os at henvise til, at produkterne er klassificeret af Deres firma selv.
Tilsvarende er De også ved ændringer i recepter forpligtet til at foretage tilpasninger til produkt-
klassificeringerne og meddele vores kontor det. Denne forpligtelse består især, når produkter-
ne ikke inddeles i Deres egen virksomhed, men blev inddelt og meddelt os f.eks. af producen-
ten.

Vi står gerne til tjeneste med yderligere informationer.

Bilag: omtalt
Kopi:  Kantonale Behörde für den Vollzug des Giftgesetzes: ZH
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Der tages forbehold for 
trykfejl og tekniske ændringer 
der forbedre produktet.

PERI DANMARK A/S
Greve Main 26 
DK-2679 Greve
Tlf.: 043 / 40 53 30
Fax: 043 / 40 53 31
peri@peri.dk
www.peri.dk D
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