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Alkali
Alkali er basiske salte af alkalimetaller med en pH-værdi 
over 7. Eksempler på alkaliske kemikalier er ammoniak, lud, 
fosfater og silikater. Man bruger alkali til at fjerne fedt, voks 
og polish. Derudover kan stoffet bruges til at opløse farve 
og til opvask i en almindelig opvaskemaskine. Alkali forsæ-
ber fedt og anvendes på flader med kraftigt snavs. Kræver 
som oftest efterskylning.

Syre
Syre er en opløsning med en pH-værdi under 7. De al-
mindeligste syrer i rengøringsmidler er saltsyre, fosforsyre 
og citronsyre. Man bruger syre til at fjerne kalk, rust og 
kalksæbe*. Kræver efterskylning.

Tensider
De vigtigste opgaver for et tensid er at nedbryde over-
fladespændingen, løsne og findele snavs og holde snavset 
flydende, så det ikke sætter sig fast igen. Fremstilles af 
naturligt fedt eller råolie, såkaldte syntetiske tensider, der 
findes i universalrengøringsmiddel. Der findes fire forskel-
lige typer tensider:

De anioniske (negativt ladede)
Sæbe, brun sæbe og opvaskemiddel. Bliver inaktivt af hårdt 
vand (kan også danne kalksæbe).

De kationiske (positivt ladede)
Skyllemiddel, balsam og desinfektionsmiddel. Blødgørende, 
antistatiske, smudsafvisende og beskytter mod korrosion. 

De nonioniske (uladede)
Stærke rengøringsmidler. Påvirkes ikke af hårdt vand, men 
bliver inaktivt ved høje temperaturer.

De amfotere (positivt eller negativt ladede)
Specialrengøringsmidler og hudrengøring. Ladningen 
varierer afhængigt af pH-værdien.
Husk at tage handsker på, når du er i langvarig kontakt 
med tensider, da de udtørrer huden.

Opløsningsmidler
Anvendes til at løsne fedt og svære pletter samt til at fjerne po-
lish og farve. De mest anvendte opløsningsmidler er ethanol, 
alkohol, isopropanol og glykol. Findes i vinduespudsemidler, 
husholdningssprit, terpentin og visse polishfjernelsesmidler.

Opløsningsmidler skal håndteres med stor forsigtighed. De 
kan skade flader, især linoleum og flader behandlet med 
voks, olie og polish. De ætser huden, og de kan beskadige 
luftvejene ved indånding. Sørg for at anvende værnemidler 
og have en god ventilation.

Forskellige rengøringsmidler

Rengøringsmidler
pH-skalaen
pH-skalaen viser, hvor sur en substans er. Et andet ord for alkalisk er basisk og kendetegner 
substanser med en pH-værdi over 7. Ved daglig rengøring skal du tilstræbe at anvende så 
neutrale midler som muligt for at undgå at beskadige fladen.
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Vand
Vand er et af de mest naturlige rengøringsmidler, 
vi har, og fungerer på vandopløseligt snavs. Men 
det skal anvendes sparsomt ved rengøring. Hvis 
der ligger vand tilbage på fladen efter rengøring, 
er der garanteret også snavs og bakterier tilbage. 
Arbejd fra tørt til fugtigt. Aldrig vådt! I dag findes 
der desuden fremragende redskaber i form af 
eksempelvis mikrofibermopper og mikrofiberklude, 
som i let fugtet stand klarer jobbet rigtigt godt. De 
er venlige mod ryggen og led og er bedre end at 
anvende en masse vand, der er tungt, spreder snavs 
og tager længere tid om at tørre.
 Vandet kan have forskellige hårdhedsgrader, 
hvilket afgøres af, hvor mange metal-ioner det 
indeholder. Vandets hårdhed spiller en rolle, når du 
skal vaske, eftersom hårdt vand kræver meget mere 
vaskemiddel end blødt vand.

Kalkfjerner Sanitetsrengøring 
(mod kalk)

Universal-
rengøring 

Opvaskemiddel 
Sæbe

Sanitetsrengøring 
(daglig rengøring)

Grovrengøring
Vaskemiddel

Polishfjerner

* Der dannes kalksæbe, når kalksalte blandes med sæbeopløsning, 
hvilket er almindeligt forekommende ved vask i hårdt vand, hvilket 
gør vasketøjet gråligt. 
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