
EN BRILLANT TING.

Praktisk  

vejledning 

fra A–Å.



I mere end 35 år har forbrugere forbundet MELLERUD 

med produkter til rengøring, pleje og beskyttelse af høj 

kvalitet. Succeshistorien begyndte med ønsket om at  

udvikle særligt effektive rengøringsmidler til bestemte 

typer smuds. Produkter, som i høj grad er almindelige 

universalrengøringsmidler overlegne, og samtidig er 

nænsomme mod materialer og miljøvenlige. I dag frem-

stiller 100 medarbejdere på virksomhedens hovedkon-

tor i Brüggen mere end 200 forskellige rengørings- og 

plejemidler til hjemmet, garagen, værksteder og haven. 

Alle produkter fremstilles i henhold til vores egne form-

ler. Vores interne laboratorieteam arbejder konstant på 

at udvikle og optimere nye produkter samtidig med at 

MELLERUDs strikse kvalitet og sikkerhedsstandarder 

overholdes. 

Heinz Riedel, virksomhedens grundlægger 

 

" DET ER HERLIGT AT HAVE 
GIVET ET MÆRKE ET ANSIGT

  I MERE END 35 ÅR".
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Enkelte produkter kan eventuelt ikke købes i Danmark.

ALTID DET RIGTIGE VALG

Der findes en ægte specialist til ethvert job – det er 

MELLERUDs store styrke. De hjælper dig med hurtigt og 

pålideligt at få alle "problemområder" i og omkring 

hjemmet under kontrol. Uanset om problemet er 

skimmelsvamp i fuger, rust på terrassefliser eller 

belægninger på husmuren. MELLERUD har altid den 

optimale løsning. Sammenlignet med almindelige 

universalrengøringsmidler er specialrengøringsmidlerne 

perfekt skræddersyet til smudstypen og overfladerne. 

De fjerner snavs pålideligt og varigt. Men MELLERUD 

går endnu længere: vi har udviklet særlige 

rengørings- og plejemidler til mange følsomme 

materialer. De beskytter strukturen og bevarer værdien. 

Vi bekymrer os ikke kun om høj kvalitet men også om 

god forligelighed med mennesker og miljøet. 

Størstedelen af de indholdsstoffer, vi bruger, er baseret 

på bæredygtige råmaterialer og aktive stoffer, som ikke 

er sundhedsskadelige. Al emballage er 100 % 

genanvendelig. Du kan derfor stole fuldt ud på 

MELLERUD Classics power og effektivitet.
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PLEJE OG BESKYTTELSE 
TIL STEN OG KERAMIK

FLISER, MARMOR, NATURSTEN

De er allerede noget særligt: terrakotta- og 

marmorgulve eller stentøjsgulve. Med god 

pleje får de enhver til at stoppe op. Det er 

derfor den stolte ejer bør udvise stor omhu i 

forbindelse med deres pleje. Ellers falmer 

farverne let eller overfladen bliver 

beskadiget. Så det ikke sker, har vi hos 

MELLERUD udviklet en omfattende 

plejeserie til alle typer keramik og natursten. 

Udover afprøvede, kraftfulde 

rengøringsmidler omfatter den pleje- og 

beskyttelsesmidler til imprægnering, 

forsegling og intensivering af farven. 

MELLERUDs specialprodukter er nemme at 

bruge og sikrer dig en varig glæde af dine 

elegante gulvbelægninger.

Bevarer levende farver. MELLERUD Farvefor-
stærker til stenoverflader understreger den 
naturlige struktur og opfrisker farverne på ab-
sorberende natursten og kunststen. Behand-
lede overflader fremstår frisk, som om de var 
våde. Mindsker modtageligheden for snavs. 
Kan anvendes indendørs og udendørs. Særligt 
egnet til kunststen med en ru overflade.

1 MELLERUD Farveforstærker til stenover-
flader

Fås i 0,5 l beholdere.

Fjerner genstridige rande. Tørret smøremiddel, 
olie, gammelt voks og plejelag, genstridige 
rande og skorper, selv gamle polermidler fjer-
nes pålideligt fra følgende overflader: sten, 
fliser, keramik, plast og metal. Perfekt til inten-
siv rengøring af gulve, vindueskarme, køkken 
og kontormøbler.

2 MELLERUD Fedt-, voks- og snavsfjerner

Fås i 1,0 l beholdere.

Fugerne ser fine ud i lang tid. Dampgennem-
trængelig specialimprægnering til alle absor-
berende fugematerialer. MELLERUD Fugeim-
prægnering beskytter mod olie-, fedt- og 
vandholdigt snavs og fugtindtrængning i fugen. 
Minimerer dannelsen af genstridige kalkrester 
og -aflejringer og letter den efterfølgende ren-
gøring. Egnet til indendørs og udendørs væg- 
og gulvfliser.

MELLERUD Fugeimprægnering3

Fås i 0,5 l beholdere.
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FLISER, MARMOR, NATURSTENFLISER, MARMOR, NATURSTEN

Glans til alle fliser. Plejemiddel af høj kvalitet 
til glaserede og ikke-glaserede gulvfliser, spalt-
fliser, lerfliser, klinker, skifer og Solnhofen-fli-
ser. Også egnet til syntetiske gulve og pvc-
gulve. Giver friske farver og glans, 
langtidsbeskyttelse mod snavs. Gør ikke gulve 
glatte.

MELLERUD Gulvfliserens og -pleje8

Fås i 1,0 l beholdere.

Pålideligt smudsafvisende. Specialimprægne-
ringsmiddel til alle absorberende, naturlige og 
syntetiske stenoverflader. MELLERUD Impræg-
neringsmiddel til beton, vejbelægning og sten-
fliser beskytter mod olieholdigt, fedtholdigt og 
vandholdigt snavs og fugtindtrængning. Egnet 
til porøse indendørs og udendørs væg- og 
gulv- fliser, vejbelægning og terrassefliser.

9 MELLERUD Imprægneringsmiddel til  
beton, vejbelægning og stenfliser

Fås i 1,0 l beholdere.

Kraftfuld rengøring, fuge for fuge. Hygiejnisk 
rene fuger i væg- og gulvfliser, i klinker, faca-
desten, petringer og natursten. Fedtholdige og 
olieholdige skorper af snavs, plejemiddelbe-
lægninger, madrester og fastbrændte madre-
ster har ingen chance.

4 MELLERUD Fugerens

Fås i 0,5 l beholdere.

Anbragte fliser uden rester. Supereffektiv på 
alle syrefølsomme overflader – fliser, stentøj, 
keramiske fliser, terrakottafliser, ikke-kalkhol-
dige natursten såsom granit, skifer, kvartsit 
m.m. Disse påvirkes ofte af cementrester og 
salpeterudslag. Hurtig og intensiv.

MELLERUD Fugeslørfjerner5

Fås i 1,0 l og 2,5 l beholdere.

Ren, uden rester. MELLERUD Fugeslørfjerner 
til marmor og kalkholdige natursten hjælper 
mod fugeslør på følsomme overflader som 
marmor, natursten og kunststen. Mod alle ty-
per fugeslør på syrefølsomme materialer. Kan 
påføres ufortyndet eller fortyndet.

6 MELLERUD Fugeslørfjerner 
til marmor og kalkholdige natursten

Fås i 1,0 l beholdere.

Dybdegående renhed. Kraftfuld grundrengø-
ring af fliser, spaltfliser, stentøj og andre kera-
miske fliser og ikke-kalkholdig natursten så-
som forskellige typer granit, skifer, kvartsit, 
porfyr og basalt. Kan anvendes i køkkenet, 
brusenichen, toilettet, swimmingpoolen og 
hjemmet. Velegnet til rengøring af altaner og 
terrasser.

MELLERUD Grundrengøring til fliser og 
sten

7

Fås i 1,0 l og 2,5 l beholdere.
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FLISER, MARMOR, NATURSTENFLISER, MARMOR, NATURSTEN

Giver overfladerne glansen tilbage. Efter be-
handlingen til beskyttelse mod pletter giver 
MELLERUD Marmorpolitur selv ældre vindu-
eskarme, borde eller vægge af marmor, na-
tursten eller kunststen glansen tilbage.  
MELLERUD Marmorpolitur rengør, plejer og 
beskytter i én arbejdsgang. Intensiverer far-
ver, opfrisker.

MELLERUD Marmorpolitur13

Hver gulvbelægning er under fuld kontrol. Selv-
blanke belægninger og voksbelægninger, ple-
jebelægninger, genstridigt snavs, fedtskorper, 
gulning, nikotin-, olie- og sodaflejringer kan 
fjernes grundigere og let med MELLERUD In-
tensiv grundrens. Den rengør fliser, natursten, 
syntetisk sten og betonsten, syntetiske gulv-
belægninger og træ med pvc-belægning og 
metal grundigt. Den kan også bruges inden en 
ny beskyttende behandling.

MELLERUD Intensiv grundrens10

Fås i 0,5 l beholdere.Fås i 1,0 l beholdere.

Effektiv beskyttelse og nem pleje. Påfør  
MELLERUD Marmor- og naturstensimprægne-
ring på den grundigt rengjorte, helt rene og 
tørre overflade af marmor, granit, natursten og 
kunststen, skifer, klinker og keramik, terra-
kotta og sandsten. Langtidsvirkende beskyt-
telse mod fedt-, olie- og vandholdigt snavs. 
Kalkrande og vandpletter kan fjernes lettere.

12 MELLERUD Marmor- og naturstens-
imprægnering

Fås i 0,5 l beholdere.

11 MELLERUD Klinker- og keramik olie

En dyb farve, som holder. MELLERUD Klinker- 
og keramik olie opfrisker farven og fremhæver 
strukturen af klinker, brosten, ler- og spaltfliser, 
skifer og tørre presseplader. Beskytter mod 
snavs og pletter, og fremhæver den naturlige 
overflade. Kan anvendes indendørs og uden-
dørs.

Fås i 1,0 l beholdere.

Omgående hjælp mod uønskede pletter.  
MELLERUD Mur- og facaderens fjerner salpe-
terudslag, mursalpeter og andet genstridigt 
snavs omgående. Ideel til klinker, facader, 
mursten, mure og beton.

14 MELLERUD Mur- og facaderens

Fås i 1,0 l beholdere.

MELLERUD Mur- og  
facadeimprægnering

15

Komplet beskyttelse mod fugt. Stopper ind-
trængning af fugt og regn. Gør overflader 
vandafvisende uden at forhindre dem i at 
ånde. Til facader og mure af kalksandsten, 
klinker, til murværk, marmor, skifer, porfyr og 
lerfliser. Beskytter mod snavs. Særligt veleg-
net til mineralpuds og beton.

Fås i 2,5 l beholdere.
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FLISER, MARMOR, NATURSTENFLISER, MARMOR, NATURSTEN

Langtidsbeskyttelse og -pleje. Farveløs og 
vandfast langtidsbeskyttelse med silkeblød 
glans. Til indendørs og udendørs brug på alle 
absorberende natursten og kunststen, for ek-
sempel skifer, marmor, sandsten, terrazzo, 
Solnhofen-fliser, vaskebeton, fortovsfliser m.m. 
Intensiverer farven og strukturen, og gør over-
fladen modstandsdygtig over for snavs.

MELLERUD Stenforsegling21

Fås i 0,5 l og 2,5 l beholdere.

Naturlig pleje. Naturlige, nærende indholds-
stoffer rengør og plejer cotto-, terrakotta- og 
keramikfliser. MELLERUD Plejemiddel til ter-
rakotta- og keramikfliser beskytter voksbe-
handlede overflader og giver let glans i én ar-
bejdsgang. Tilsæt det ganske enkelt 
rengøringsvandet – og få glæde af dine værdi-
fulde terrakottagulve i lang tid fremover.

MELLERUD Plejemiddel til terra-
kotta- og keramikfliser

16

Fås i 1,0 l beholdere.

Rengøring til særligt krævende overflader. Gra-
nitoverflader i hjemmet eller virksomheder, i 
køkkenet og badeværelset, på gulve, bordfla-
der og i vindueskarme skal gøres rent og be-
skyttes. De aktive stoffer, som er skrædder-
syet til naturstenen granit, rengør og plejer 
overfladen i én arbejdsgang. Stenen beskyttes 
mod udtørring og bevarer sin naturlige skøn-
hed.

MELLERUD Rengørings- og plejemiddel 
til granitgulve

17

Fås i 1,0 l beholdere.

Når ud i alle hjørner og kanter. Til manuel un-
derstøttelse af rengøring af gulve og fjernelse 
af cementrester og voks. Med særligt uvævet 
materiale for særligt grundige rengøringsresul-
tater.

MELLERUD Specialskuresvamp20

Glans uden besvær. Til vedligeholdelsesmæs-
sig rengøring og pleje af alle marmoroverflader 
– selv højpolerede overflader – og natursten og 
kunststen. Brug MELLERUD Rengørings- og 
plejemiddel til marmor f.eks. til indendørs og 
udendørs trapper. Skal kun tørres over. Kan 
derefter poleres til højglans. Opfrisker, beskyt-
ter mod snavs og gør ikke gulve glatte.

MELLERUD Rengørings- og plejemiddel  
til marmor

18

Fås i 1,0 l beholdere.

Hurtig og pålidelig rustbeskyttelse. Rester fra 
gødning, rust fra havemøbler i metal på f.eks. 
terrasser, stier og andre overflader fjernes 
automatisk. Indendørs og udendørs. Også eg-
net til følsomme overflader såsom marmor, 
granit, beton og kunststen. Produktet er syre-
frit.

MELLERUD Rustfjerner til stenoverflader19

Fås i 0,5 l beholdere.
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FLISER, MARMOR, NATURSTENFLISER, MARMOR, NATURSTEN

Naturligt rene væg- og gulvfliser. Til bevarelse 
af den naturlige skønhed af overflader i bade-
værelset, på toilettet og i beboelsesrum.  
MELLERUD Væg- og gulvfliserens virker hurtigt, 
intensivt og automatisk mod vand- og kalkplet-
ter, sæberester og snavsrande – til almindelig 
rengøring og pleje.

MELLERUD Væg- og gulvfliserens25

Fås i 1,0 l beholdere.

Nænsom, men intensiv. Snavs på højglansfli-
ser og matte, keramiske fliser, glaserede fliser 
og blanke stengulve kan let fjernes med  
MELLERUD Stentøjsrens- og pleje. Brug  
MELLERUD Stentøjsimprægnering for at undgå 
fedt- og oliepletter.

MELLERUD Stentøjsrens- og pleje24

Fås i 1,0 l beholdere.

For glans som varer ved. Slidstærk overflade-
beskyttelse til alle naturstensgulve og gulve af 
kunststen, keramiske fliser med et højt lerind-
hold, ikke-glaserede lerfliser både indendørs 
og udendørs. MELLERUD Stengulv glanspleje 
plejer overflader og forhindrer snavs i at træn-
ge ind. Anvendes ufortyndet ved første be-
handling. Tilsæt det derefter ganske enkelt til 
rengøringsvandet.
Også egnet til almindelig pleje af pvc.

22 MELLERUD Stengulv glanspleje

Fås i 0,5 l beholdere.

Pålidelig beskyttelse. Særlig pletbeskyttelse til 
mat, naturligt, højpoleret, karakteristisk eller 
fint stentøj, og stentøj med struktur. Beskytter 
mod olie-, fedt- og vandpletter. MELLERUD 
Stentøjsimprægnering giver pletbeskyttelse af 
høj kvalitet.

MELLERUD Stentøjsimprægnering23

Fås i 0,5 l beholdere.
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SKIMMEL

"10 GODE GRUNDE, DER  
TALER FOR MELLERUD PRODUKTER  
MOD SKIMMELSVAMP

GARANTI         Effektivitet

De
r f

or
eligger en certificeret tredjepartstest

MELLERUD Affugter air-Xcess26

MELLERUD Affugter air-Xtreme28

Fremragende indendørs klima. 
Forebyggende beskyttelse mod 
skimmel, korrosion og muglugt. 
Fjerner overskydende fugt fra luf-
ten med særlige air-X-tabletter. 
Optimalt design sikrer ensartet 
luftcirkulation og øger virkningen. 
Egnet til rum på op til 40 m3.

Aktiv beskyttelse mod skimmel, 
korrosion og muglugt. Fjerner 
overskydende fugt fra luften både 
i passiv og i batteridrevet, aktiv 
drift med særlige air-X-tabletter. 
Optimalt design og et tilslutbart 
ventilationssystem øger ydeev-
nen. Egnet til rum på op til 90 m3.

Indeholder en affugter, inkl. 1 tablet.

Fås ikke i alle lande.

Indeholder en affugter, inkl. 2 tabletter og 

batterier. Fås ikke i alle lande.

27 MELLERUD Affugter  
air-X-refill-tabletter

Disse tabletter er specielt udviklet 
til brug med de to affugtere Af-
fugter air-Xtreme og Affugter air-
Xcess, men kan også anvendes 
som universaltabletter i de fleste 
andre gængse modeller.

Ekstra tabletter fås i pakker med to styk.

Fås ikke i alle lande.

1.  Fremragende, gennemprøvet kvalitet.

2.  Årtiers erfaring fra vores egne undersøgelser og egen udvikling.

3.  Stringente kvalitetsstandarder, overvåget af vores eget udviklings-  
og laboratorieteam.

4.    Diagnosticering, kontrol, forebyggelse og beskyttelse fra ét sted. 

5.  MELLERUD gør det muligt at detektere fare i god tid med  
MELLERUD Skimmelsvamptest samt efterfølgende analysemulig-
hed.

6. MELLERUD Skimmelfjerner uden klor er lugtfri og også egnet til  
      sove- og børneværelser.

7.  Den enkleste måde at forebygge på: MELLERUD Anti-skimmel- 
tilsætning forvandler alle vandbaserede byggematerialer, såsom 
maling, puds, fuger og tapetklister til anti-skimmel-produkter. 

8.  Børnesikrede lukninger forhindrer farer.

9.  Produktets virkning er certificeret og godkendt af eksterne kontrol-
lanter.

10.  MELLERUD produkter mod skimmel hjælper med at beskytte mod 
sundhedsfarer og giver et sundt indendørs klima.
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SKIMMEL

MELLERUD Skimmelbeskyttelse

SKIMMEL

Alt ét sted fra

Vigtigt: Find altid årsagen og afhjælp problemet én gang for alle!

Diagnosticering

Kontrol Skimmelfjerner uden klor, Skimmelfjerner 

Anti-skimmel-tilsætning, Skimmelbeskyt-
telse; Affugter air-Xcess og air-Xtreme

Skimmelsvamptest

Forebyggelse  
og beskyttelse

Skimmelsvamp har ikke en chance. En anti-
svampe- og forebyggende tilsætning til emul-
sionsmaling, tapetklister, puds og andre vand-
opløselige materialer til istandsættelse. 
Forhindrer skimmelvækst. Til maling af vægge 
og mure under bygning og fugning. 

MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning29

Klor- og lugtfri aktivgel. Aktiv ilt gør, at produk-
tet er selvvirkende og effektiv i dybden. Fjerner 
skimmelvækst, mugpletter, bakterier og sporer 
fra tapet, puds, murværk, fuger, fliser, træ, sten 
og plast. Anbefales især til dagligstuer, sove-
værelser og børneværelser. 

MELLERUD Skimmelfjerner uden klor32

Få ren besked, hurtigt. Hurtig mikrobiologisk 
test til bestemmelse af, om der er skimmel-
svamp i luften i hjemmet og på arbejdsplad-
sen. Når den udsættes for luft, angiver  
MELLERUD Skimmelsvamptest hurtigt øgede 
koncentrationer af skimmel.

33 MELLERUD Skimmelsvamptest

Fås i 0,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

Fås i 0,5 l beholdere.

Fås ikke i alle lande.

Forebyggelse i stedet for at vente og se, hvad 
der sker. Påfør eller sprøjt det ganske enkelt 
på de sårbare overflader. Langtidsbeskyttelse 
mod skimmel og svampeangreb på vægge/
mure, lofter og på alle absorberende, mineral-
ske overflader. 

30 MELLERUD Skimmelbeskyttelse

Fås i 0,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

Og skimmelen er væk. Virker omgående på alle 
vaskbare overflade i badeværelset, i saunaer 
og swimmingpools. Dræber skimmel, svampe 
og bakterier på fliser, fuger, lofter, murværk og 
plast. Klorholdige indholdsstoffer giver en in-
tensiv desinfektion og forebyggelse.

MELLERUD Skimmelfjerner31

Fås i 0,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.
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BADEVÆRELSE

Et rum, men masser af rengøringsopgaver. 

For på badeværelset er renhed det 

vigtigste. Mineraler i vandet og høj 

luftfugtighed fører hurtigt til dannelsen af 

kalk og andre aflejringer på armaturer og i 

fuger. Sådanne pletter ser ikke bare 

uskønne ud, de nedsætter også følelsen af 

hygiejnisk velvære. MELLERUD har en bred 

vifte af specialrengøringsmidler til hurtig og 

effektiv rengøring af brusebad og toilettet. 

Med deres hjælp kan du nemt fjerne kalk 

og andre rester uden meget besvær. Det 

betyder, at badeværelset helt sikkert er 

hygiejnisk rent. 

SUND RENHED PÅ 
BADEVÆRELSET OG PÅ TOILETTET 

Gennemprøvet, omgående hjælp. MELLERUD 
Afløbsrens pulver opløser genstridige 
tilstopninger i håndvaske, køkkenvaske, 
brusenicher, badekar, toiletter og afløbsrør. 
Rester opløses på kort tid og frosne afløb tøs 
op. Regelmæssig anvendelse fjerner 
ubehagelig lugt og holder afløbsrør frie.

MELLERUD Afløbsrens pulver34

Fås i 600 g beholdere.

Hurtig og effektiv. Den gel-agtige tekstur sørger 
for, at produktet når frem til tilstoppede afløbs-
rør. MELLERUD Afløbsrens aktivgel nedbryder 
hurtigt og effektivt fedt-, hår- eller madrester. 
Bliver ikke varm under brug og er derfor egnet 
til afløbsrør af plast. Regelmæssig anvendelse 
forhindrer ubehagelig lugt.

MELLERUD Afløbsrens aktivgel35

Fås i 1,0 l beholdere.

For en langtidsvirkende perle-effekt. Akrylover-
flader og syntetiske overflader bliver som ny. 
F.eks. bliver badekar, brusekabinebunde og 
spabade fri for kalk-, sæbe-, olie- og smuds-
aflejringer og dannelsen af nye aflejringer for-
hindres. Perle-effekten og glansen indikerer 
grundig rengøring og pleje.

MELLERUD Akrylrens og -pleje36

Fås i 0,5 l beholdere.
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BADEVÆRELSE

MELLERUD Glasrens koncentreret40

BADEVÆRELSE

Særdeles økonomisk koncentrat, som giver 
renhed uden striber og fantastisk glans. Perle- 
og anti-dug-effekten beskytter overfladerne 
mod at blive snavsede igen.

Fås i 0,5 l beholdere.

Hygiejnisk rent - hver dag. MELLERUD Bruse-
nicherens og -pleje fjerner kalk og sæberester 
i brusenicher af plast, glas eller aluminium, på 
skillevægge i bruseren eller badeforhæng. 
Sprøjt den på efter at du har været i bad, og 
skyl af med vand. Én arbejdsgang rengør, ple-
jer og gør overflader hygiejnisk rene.

MELLERUD Brusenicherens og -pleje37

Fås i 0,5 l og 1,0 l beholdere.

38 MELLERUD Fugeimprægnering

Fås i 0,5 l beholdere.

Fugerne ser fine ud i lang tid. Dampgennem-
trængelig specialimprægnering til alle absor-
berende fugematerialer. MELLERUD Fugeim-
prægnering beskytter mod olie-, fedt- og 
vandholdigt snavs og fugtindtrængning i fugen. 
Minimerer dannelsen af genstridige kalkrester 
og -aflejringer og letter den efterfølgende ren-
gøring. Egnet til indendørs og udendørs væg- 
og gulvfliser.

Kraftfuld rengøring, fuge for fuge. Hygiejnisk 
rene fuger i væg- og gulvfliser, i klinker, faca-
desten, petringer og natursten. Fedtholdige og 
olieholdige skorper af snavs, plejemiddelbe-
lægninger, madrester og fastbrændte madre-
ster har ingen chance.

MELLERUD Fugerens39

Fås i 0,5 l beholdere.

Glans til alle fliser. Plejemiddel af høj kvalitet 
til glaserede og ikke-glaserede gulvfliser, spalt-
fliser, lerfliser, klinker, skifer og Solnhofen-fli-
ser. Også egnet til syntetiske gulve og pvc-
gulve. Giver friske farver og glans, 
langtidsbeskyttelse mod snavs. Gør ikke gulve 
glatte.

41 MELLERUD Gulvfliserens og -pleje

Fås i 1,0 l beholdere.

Føl dig godt tilpas derhjemme. Gør alle vask-
bare overflader i hjemmet, især i køkkenet, på 
badeværelset og toilettet, hygiejnisk rene. Ef-
fektivt mod bakterier, vira, kim og ubehagelig 
lugt. Til f.eks. bordplader, skærebrætter, køle-
skabe, skraldespande, toiletsæder m.m. 

MELLERUD Intensiv hygiejnisk rengøring42

Fås i 0,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.
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For renhed uden rester. MELLERUD Silikone-
fjerner fjerner uhærdet og hærdet silikone helt, 
for eksempel på overflader af keramik, emalje, 
akryl, træ, glas og porcelæn. Kan anvendes 
indendørs og udendørs. Egnet til badekar, bru-
senicher, vaske, vinduer, spejle m.m. God 
vedhæftning takket være gel-formlen.

MELLERUD Silikonefjerner47

48 MELLERUD Skimmelfjerner

Specialisten mod kalk og rust. MELLERUD 
Kalk- og rustfjerner fjerner genstridig kalk, rust-
pletter, tørrede sæbe- og snavsrande let og 
grundigt fra kromarmaturer, håndvaske og køk-
kenvaske, badekar, brusere og toiletter.

43 MELLERUD Kalk- og rustfjerner
BADEVÆRELSE

Fås i 0,5 l beholdere.

Fås i 0,5 l beholdere.

Fås i 250 ml beholdere.

Og skimmelen er væk. Virker omgående på alle 
vaskbare overflade i badeværelset, i saunaer 
og swimmingpools. Dræber skimmel, svampe 
og bakterier på fliser, fuger, lofter, murværk og 
plast. Klorholdige indholdsstoffer giver en in-
tensiv desinfektion og forebyggelse.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

Rent, uden rester. MELLERUD Manganfjerner 
fjerner genstridig, brun misfarvning og aflejrin-
ger forårsaget af vand, som indeholder jern og 
mangan i toiletter, badekar, brusebade og 
vaske, som ikke er blevet brugt i lang tid. Også 
ideel til intensiv rengøring af radiatorer.

46 MELLERUD Manganfjerner

Fås i 0,5 l beholdere.

Kraftfuld glans til toilettet. Hygiejne er det vig-
tigste på badeværelser og toiletter. MELLERUD 
selvvirkende Kalkfjerner til toilettet sikrer hygi-
ejnen. Til toiletter, bideter, pissoirer og andre 
sanitære installationer. Nem at bruge: hæld 
den i toilettet, lad den virke, brug en børste og 
skyl.

MELLERUD Kalkfjerner til toilettet44

Fås i 1,0 l og 2,5 l beholdere.

Kraftfuld rengøring til badeværelse og toilet. Til 
alle syretolerante overflader såsom fliser, va-
ske, badekar, brusebade, toiletter og armatu-
rer. MELLERUD Kraftfuld badeværelsesrens 
fjerner hurtigt og effektivt kalk og vandpletter, 
grå belægninger, sæberester og rust. Den nye 
perle-effekt sikrer en strålende glans.

MELLERUD Kraftfuld badeværelsesrens45

Fås i 0,5 l beholdere.
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Slap af i hygiejniske omgivelser. Til grundig 
rengøring af badekar, dyser og rørføring i spa-
bade. Desinficerer mod bakterier, sygdomsfor-
årsagende kim m.m. Forhindrer dannelsen af 
kalk-, olie- og sæbeaflejringer og ubehagelig 
lugt. 

MELLERUD Spabadsrens49

BADEVÆRELSE

Fås i 1,0 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

"DET ER HERLIGT, NÅR HYGIEJNE 
FØLER SIG HJEMME PÅ BADEVÆREL-
SET".

50 MELLERUD Væg- og gulvfliserens

Fås i 1,0 l beholdere.

Naturligt rene væg- og gulvfliser. Til bevarelse 
af den naturlige skønhed af overflader i bade-
værelset, på toilettet og i beboelsesrum.  
MELLERUD Væg- og gulvfliserens virker hurtigt, 
intensivt og automatisk mod vand- og kalkplet-
ter, sæberester og snavsrande – til almindelig 
rengøring og pleje.
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HJEMMET

Forskellige materialer, gulvbelægninger og 

slitage   der er mange forskellige 

udfordringer, når køkkener, beboelsesrum 

og soveværelser skal gøres rent. Hvis du 

kun bruger et universalrengøringsmiddel, 

opdager du hurtigt dens begrænsning. 

Enten fjernes snavs såsom fedt, sod og rust, 

ikke helt eller også bliver materialerne med 

tiden matte og uskønne. Det er derfor du 

bør bruge et af dine 

specialrengøringsprodukter og 

specialplejeprodukter: på den måde sparer 

du en ekstra arbejdsgang og genskaber en 

funklende atmosfære af velvære på ingen 

tid.

GLANS HELT UDE I HJØRNERNE
For uforfalsket kaffenydelse. Specialafkalker 
til trendy espresso- og kapselmaskiner. Hvis 
den anvendes regelmæssig, garanterer den 
skånsomme afkalker en ensartet kvalitet af 
espresso og kaffe.

MELLERUD Afkalker til espresso- 
og kapselmaskiner

51

Fås i 0,5 l og 1,0 l beholdere.

Gennemprøvet, omgående hjælp. MELLERUD 
Afløbsrens pulver opløser genstridige tilstopninger 
i håndvaske, køkkenvaske, brusenicher, bade-
kar, toiletter og afløbsrør. Rester opløses på 
kort tid og frosne afløb tøs op. Regelmæssig 
anvendelse fjerner ubehagelig lugt og holder 
afløbsrør frie.

MELLERUD Afløbsrens pulver52

Fås i 600 g beholdere.

Hurtig og effektiv. Den gel-agtige tekstur sørger 
for, at produktet når frem til tilstoppede afløbs-
rør. MELLERUD Afløbsrens aktivgel nedbryder 
hurtigt og effektivt fedt-, hår- eller madrester. 
Bliver ikke varm under brug og er derfor egnet 
til afløbsrør af plast. Regelmæssig anvendelse 
forhindrer ubehagelig lugt.

53 MELLERUD Afløbsrens aktivgel

Fås i 1,0 l beholdere.
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HJEMMET

56 MELLERUD Fedt-, voks- og snavsfjerner

HJEMMET

Fjerner genstridige rande. Tørret smøremiddel, 
olie, gammelt voks og plejelag, genstridige 
rande og skorper, selv gamle polermidler fjer-
nes pålideligt fra følgende overflader: sten, 
fliser, keramik, plast og metal. Perfekt til inten-
siv rengøring af gulve, vindueskarme, køkken 
og kontormøbler.

Fås i 1,0 l beholdere.

Beskyttende, krystalklar transparens. Mod sod, 
fedt- og snavsaflejringer, fastbrændte rester og 
støv på glaspaneler til kaminer og brænde-
ovne. Den særlige, kalkbaserede formel rengør 
effektivt og skånsomt, og forhindrer korrosion 
af glas. Desuden beskytter den mod genstridigt 
snavs.

MELLERUD Brændeovnsglas-  
og ovnglasrens

54

Fås i 0,5 l beholdere.

Kraftfuld, krystalklar transparens. Genstridigt 
snavs såsom sod, harpiks og fedt opløses hur-
tigt og nemt af den aktive formel. Det aktive 
skum understøtter den selvvirkende effekt.

Fås i 0,5 l beholdere.

MELLERUD Brændeovnsglas-  
og ovnglasrens Aktiv skum

55

57 MELLERUD Fugeimprægnering

Fås i 0,5 l beholdere.

Fugerne ser fine ud i lang tid. Dampgennem-
trængelig specialimprægnering til alle absor-
berende fugematerialer. MELLERUD Fugeim-
prægnering beskytter mod olie-, fedt- og 
vandholdigt snavs og fugtindtrængning i fugen. 
Minimerer dannelsen af genstridige kalkrester 
og -aflejringer og letter den efterfølgende ren-
gøring. Egnet til indendørs og udendørs væg- 
og gulvfliser.

Kraftfuld rengøring, fuge for fuge. Hygiejnisk 
rene fuger i væg- og gulvfliser, i klinker, faca-
desten, petringer og natursten. Fedtholdige og 
olieholdige skorper af snavs, plejemiddelbe-
lægninger, madrester og fastbrændte madre-
ster har ingen chance.

MELLERUD Fugerens58

Fås i 0,5 l beholdere.

Opfrisker og beskytter. MELLERUD Glansfor-
segling til parketgulve danner en særligt slid-
stærk film, som er ekstra vedhæftende og 
modstandsdygtig over for slitage og vandfast. 
Er smudsafvisende og beskytter mod ridser og 
slitage. MELLERUD Glansforsegling til parket-
gulve opfrisker selv matte gulve, beskytter 
parketgulve, laminat, gulvbrædder og forseg-
lede træ- og korkgulve. Pleje og glans uden 
polering.

MELLERUD Glansforsegling til  
parketgulve

59

Fås i 1,0 l beholdere.
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MELLERUD Kalk- og rustfjerner64

Specialisten mod kalk og rust. MELLERUD 
Kalk- og rustfjerner fjerner genstridig kalk, rust-
pletter, tørrede sæbe- og snavsrande let og 
grundigt fra kromarmaturer, håndvaske og køk-
kenvaske, badekar, brusere og toiletter.

Fås i 0,5 l beholdere.

Giver parketgulve glans. Til rengøring og pleje 
ved svabring af forseglede træ-, parket- og 
plankegulve. MELLERUD Glans-rengøringsmid-
del til parketgulve opfrisker også slidte områ-
der og giver glans indefra. Det beskytter, er 
snavsafvisende og gør ikke gulve glatte. Regel-
mæssig brug beskytter mod for tidlig ældning.

MELLERUD Glans-rengøringsmiddel til 
parketgulve

60

Fås i 1,0 l beholdere.

Særdeles økonomisk koncentrat, som giver 
renhed uden striber og fantastisk glans. Perle- 
og anti-dug-effekten beskytter overfladerne 
mod at blive snavsede igen.

MELLERUD Glasrens koncentreret61

Fås i 0,5 l beholdere.

Føl dig godt tilpas derhjemme. Gør alle vask-
bare overflader i hjemmet, især i køkkenet, på 
badeværelset og toilettet, hygiejnisk rene. Ef-
fektivt mod bakterier, vira, kim og ubehagelig 
lugt. Til f.eks. bordplader, skærebrætter, køle-
skabe, skraldespande, toiletsæder m.m.

63 MELLERUD Intensiv hygiejnisk rengøring

Fås i 0,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og 

produktoplysningerne før anvendelse.

Kalkfri på få minutter. Den utroligt effektive og  
lugtfrie kombination af aktive stoffer fjerner 
kalk og kedelsten i kaffemaskiner, varmtvand-
skedler, elkedler, damprensere, dampstryge-
jern, vaskemaskiner og dyppekogere. Det 
sparer energi og øger apparaternes levetid.

MELLERUD Hurtigafkalker62

Fås i 0,5 l beholdere.

Den skånsomme løsning mod alle klæbere. 
MELLERUD Klistermærkefjerner opløser kraf-
tige klæbestrimler, klistermærker, lim og pris-
skilte. Opløsningsmidlet, som den indeholder, 
opbløder ethvert limlag og gør det muligt at 
fjerne det. Egnet til alle ikke-følsomme over-
flader såsom glas, træ, metal og keramik. Også 
velegnet til at fjerne tjære.

MELLERUD Klistermærkefjerner65

Fås i 250 ml beholdere.
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Nem pleje og syntetiske materialer. Til alt, som 
er lavet af syntetisk materiale, såsom markiser, 
rullegardiner, syntetiske møbler, overflader i 
køkkenet eller kontoret, radio- og tv-kabinetter. 
Takket være den rette kombination af aktive 
stoffer fjernes snavs, fedt, olie- og nikotinfilm 
grundigt og let. Også velegnet til indvendig 
rengøring af bilen.

MELLERUD Plastrens69

Fås i 0,5 l beholdere.

Hurtigtvirkende og kraftfuld mod fedt. Det su-
pereffektive rengøringsmiddel fjerner automa-
tisk og hurtigt fastbrændte madrester, fedt og 
skorper af snavs. Til rustfrit stål, keramik og 
emalje. Kan anvendes i hjemmet og haven.

MELLERUD Ovn- og grillrens68

Fås i 0,5 l beholdere.

Rent, uden rester. MELLERUD Manganfjerner 
fjerner genstridig, brun misfarvning og aflejrin-
ger forårsaget af vand, som indeholder jern og 
mangan i toiletter, i badekar, brusebade og 
vaske, som ikke er blevet brugt i lang tid. Også 
ideel til intensiv rengøring af radiatorer.

67 MELLERUD Manganfjerner

Fås i 0,5 l beholdere.

En kraftfuld, affedtende virkning, du bliver glad 
for. MELLERUD Køkkenaffedtningsmiddel fjer-
ner hurtigt, grundigt og pålideligt spor af fedt 
og fedtfilm og fedtede aflejringer på skabe, 
borde og overfladen af kogetoppe, bordplader, 
emhætter, gryder og fliser. Dit køkken bliver 
fuldstændigt fri for fedt og hygiejnisk rent.

MELLERUD Køkkenaffedtningsmiddel66

Fås i 0,5 l og 1,0 l beholdere.

Kompromisløs over for pletter. MELLERUD Plet-
fjerner hjælper med at slippe af med genstri-
dige pletter såsom mærker efter brug, fedthol-
digt snavs, skocreme eller mærker på tæpper, 
gulvtæpper, pudebetræk og bilindtræk. Sær-
lige naturlige tilsætningsstoffer fjerner lugt.

MELLERUD Pletfjerner70

Fås i 0,5 l beholdere.

Øget skin. Til guld, sølv, messing og kobber.  
MELLERUD POLISH fjerner genstridigt snavs, 
oxidationslag og aflejringer grundigt og skån-
somt. Polering giver glans uden striber. Over-
flader er slidstærkt beskyttet mod korrosion. 
Med perle-effekt, selvvirkende.

71 MELLERUD POLISH rengør, polerer og 
plejer: Guld Sølv Messing Kobber

Fås i 150 ml beholdere.
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Øget skin. Til rustfrit stål, krom og aluminium. 
MELLERUD POLISH fjerner genstridigt snavs, 
oxidationslag og aflejringer grundigt og skån-
somt. Polering giver glans uden striber. Over-
flader er slidstærkt beskyttet mod korrosion. 
Med perle-effekt, selvvirkende.

73 MELLERUD POLISH rengør, polerer og 
plejer: Rustfrit stål Krom Aluminium

Fås i 150 ml beholdere.

Effektiv rengøring. MELLERUD Pvc-gulvrens 
med særlige aktive stoffer rengør pvc, gummi, 
dæmpede vinylgulve, syntetiske gulve og gum-
mioverflader. Fjerner oliefilm, voks, fedt og selv 
gamle belægninger og plejelag samt skorpe-
dannelser uden besvær.

MELLERUD Pvc-gulvrens75

Fås i 1,0 l beholdere.

For en strålende glans. MELLERUD POLISH 
fjerner brugsspor og aflejringer grundigt og 
skånsomt. Mindre ridser og misfarvninger fjer-
nes. En særlig kombination af plejende og 
nærende stoffer beskytter overfladerne. Regel-
mæssig brug forlænger kunststoffers levetid. 
Med fremragende perle-effekt.

72 MELLERUD POLISH rengør, polerer  
og plejer: Kunststof Akryl

Fås i 150 ml beholdere.

Rent forseglet. MELLERUD PU-skumfjerner fjer-
ner uhærdede og hærdede PU-skumrester helt 
fra materialer såsom plast, glas, keramik, fliser, 
terrakotta, træ og murværk. Kan anvendes på 
synlige overflader såsom vinduesrammer, vin-
dueskarme, dørkarme, rullegardiner eller 
vægge og gulvbelægninger.

MELLERUD PU-skumfjerner74

Fås i 0,5 l beholdere.

Lav mad i strålende omgivelser. MELLERUD 
Rengøring til glaskeramik letter den daglige ren-
gøring af alle glaskeramiske kogetoppe. Den 
fjerner også genstridigt snavs og fastbrændte 
madrester. Den særlige kombination af plejende 
indholdsstoffer giver glans uden striber og lang-
tidsbeskyttelse.

MELLERUD Rengøring til glaskeramik76

Fås i 0,5 l beholdere.

For et skinnende udseende. Til moderne 
laminat- og korkgulve. MELLERUD Rengørings- 
og plejemiddel til laminat- og korkgulve rengør 
ganske enkelt, når laminat- og finergulve, væg- 
og loftspaneler tørres af. Alle forseglede kork-
gulve og korkparket behandles med omhu.

77 MELLERUD Rengørings- og plejemiddel 
til laminat- og korkgulve

Fås i 1,0 l beholdere.
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Hurtig hjælp uden at ridse. Til nem fjernelse af 
silikonefuger i badeværelset eller køkkenet og 
fastbrændte madrester på glaskeramiske ko-
gefelter. 

Ekstra blade fås i pakker med 5 styk.

MELLERUD Skraber til silikone og glas-
keramiske kogefelter med reserveblad

82

Pleje med glans. MELLERUD Rengørings- og 
plejemiddel til linoleum rengør skånsomt og 
grundigt. Opfrisker farver, efterlader en let sil-
keagtig glans og en smudsafvisende beskyt-
telsesfilm. Påføres ufortyndet ved første brug. 
Tilsæt en smule til rengøringsvandet til vedli-
geholdelsesmæssig rengøring.

MELLERUD Rengørings- og plejemiddel 
til linoleum

78

Fås i 1,0 l beholdere.

Giver fremragende glans. Beskytter, rengør og 
plejer overflader af rustfrit stål og krom. Em-
hætter, køkkenmaskiner, dele af møbler og 
armaturer er hurtigt fri for fedtaflejringer og 
snavs. Alt i én arbejdsgang. Samtidig beskyttes 
overfladen med en nanoteknologibaseret spe-
cialfilm.

MELLERUD Rustfrit stål- og krompleje80

Fås i 250 ml beholdere.

Når ud i alle hjørner og kanter. Til manuel un-
derstøttelse af rengøring af gulve og fjernelse 
af cementrester og voks. Med særligt uvævet 
materiale for særligt grundige rengøringsre-
sultater.

MELLERUD Special skuresvamp83

Opløser snavs. Både på inder- og ydersiden. 
Snavs, fedt, olie og nikotin fjernes uden besvær 
fra alle syntetiske overflader. Til hvide og far-
vede vinduesrammer, døre, profillister, skodder 
og rullegardiner, både, surfbrætter og bildele.

MELLERUD Rengøringsmiddel til  
kunststofvinduer

79

Fås i 1,0 l beholdere.

81 MELLERUD Silikonefjerner

Fås i 250 ml beholdere.

For renhed uden rester. MELLERUD Silikone-
fjerner fjerner uhærdet og hærdet silikone helt, 
for eksempel på overflader af keramik, emalje, 
akryl, træ, glas og porcelæn. Kan anvendes 
indendørs og udendørs. Egnet til badekar, bru-
senicher, vaske, vinduer, spejle m.m. God 
vedhæftning takket være gel-formlen.
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"DET ER HERLIGT, 
NÅR MAN KAN STOLE
PÅ MERE END 200
PROBLEMLØSERE".

Pålidelig beskyttelse mod snavs og fugt.  
MELLERUD Tekstilimprægnering beskytter alt 
af tekstil eller læder mod fugt. Vand perler af, 
fugt trænger ikke igennem overfladen. Til 
telte, markiser, tøj, sko, rygsække m.m.  
MELLERUD Tekstilimprægnering forhindrer 
mugpletter og skimmelvækst.

84 MELLERUD Tekstilimprægnering

Fås i 400 ml beholdere.

Mild pleje, som giver et fantastisk skin. Natur-
lige sæbestoffer rengør og beskytter oliebe-
handlede, voksbehandlede og forseglede 
trægulve. Uanset om den skal bruges til gulv-
belægning, trapper eller paneler: tør træover-
flader altid kun af med en let fugtig klud. Inde-
holder ikke voks og gør ikke gulve glatte.

MELLERUD Træsæbe85

Fås i 1,0 l beholdere.

Rene varmekedler. Sod, rust og andre urenhe-
der i varmekedler forårsager ofte opvarmnings-
problemer. MELLERUD Varmekedelrens hjæl-
per omgående på dette område. Den virker 
hurtigt og grundigt – samtidig med at den 
sparer energi og beskytter mod korrosion. Nem 
at bruge.

86 MELLERUD Varmekedelrens

Fås i 0,5 l beholdere.

40 41



MELLERUD Belægningsfjerner fjerner automa-
tisk belægninger fra overflader af sten, træ, 
glas, beton og keramik. Beskytter mod ny 
snavsaflejring. Koncentrat: rækker til 100 til 
150 m2 alt efter overfladen.

88

Fjerner belægninger selvvirkende og uden be-
svær. Velegnet til mindre overflader, f.eks. vin-
dueskarme, skulpturer, blomsterkrukker, borde, 
bænke, hegn m.m. Beskytter mod nye belæg-
ninger. 

MELLERUD Belægningsfjerner  
Klar til brug

87

Det, der ligger i dvale om vinteren, får nyt 

liv om foråret. Ofte er ydermure, altaner og 

terrasser blevet angrebet under de mørke 

og fugtige betingelser, og der er blevet 

dannet belægninger eller skimmelsvamp. 

Det ser ikke kun uskøn ud, men udgør 

også en reel fare for at glide på stier og 

trapper. MELLERUDs klassiske specialren-

gøringsmidler kan hjælpe med at fjerne 

let og genstridigt snavs i haven og gården. 

De beskytter gulve, vægge/mure og syn-

tetiske overflader mod rester: plejende og 

skånsomme mod materialerne. Og, når du 

så også har shinet havemøblerne op med 

vores særlige rengørings- og plejemidler, 

kan du nyde sommeren i fred i din "uden-

dørs stue". 

UDENDØRS PLEJE OG BESKYT-
TELSE

HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS

Fås i 1,0 l og 2,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

MELLERUD Belægningsfjerner Koncentrat

Fås i 0,5 l beholdere.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen 

og produktoplysningerne før anvendelse.

Bevarer levende farver. MELLERUD Farvefor-
stærker til stenoverflader understreger den 
naturlige struktur og opfrisker farverne på ab-
sorberende natursten og kunststen. Behand-
lede overflader fremstår frisk, som om de var 
våde. Mindsker modtageligheden for snavs. 
Kan anvendes indendørs og udendørs. Særligt 
egnet til kunststen med en ru overflade.

MELLERUD Farveforstærker til  
stenoverflader

89

Fås i 0,5 l beholdere.
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HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS

Renhed uden besvær. Et rensemiddel, som er 
specifikt udviklet til gravsten, gravkanter, min-
desten og grænsemure. Intensiv og nem. Klor- 
og syrefri. Fjerner også genstridigt snavs, fug-
leklatter, rester efter blade, blomster eller 
vejrpåvirkning, sod- og støvaflejringer. Egnet til 
natur- og kunststen og træ. 

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og 

produktionspreise før anvendelse.

90 MELLERUD Gravstensrens

Fås i 0,5 l beholdere.

Dybdegående renhed. Kraftfuld grundrengø-
ring af fliser, spaltfliser, stentøj og andre kera-
miske fliser og ikke-kalkholdig natursten så-
som forskellige typer granit, skifer, kvartsit, 
porfyr og basalt. Kan anvendes i køkkenet, 
brusenichen, toilettet, swimmingpoolen og 
hjemmet. Velegnet til rengøring af altaner og 
terrasser.

MELLERUD Grundrengøring til fliser 
og sten

Fås i 1,0 l og 2,5 l beholdere.

91

Pålideligt smudsafvisende. Specialimpræg-
neringsmiddel til alle absorberende, naturlige 
og syntetiske stenoverflader. MELLERUD Im-
prægneringsmiddel til beton, vejbelægning og 
stenfliser beskytter mod olieholdigt, fedtholdigt 
og vandholdigt snavs og fugtindtrængning. Eg-
net til porøse indendørs og udendørs væg- og 
gulvfliser, vejbelægning og terrassefliser.

94 MELLERUD Imprægneringsmiddel til  
beton, vejbelægning og stenfliser

Fås i 1,0 l beholdere.

Skånsom pleje, som er nem at bruge. Til alle 
typer havemøbler. MELLERUD Havemøbelrens 
fjerner snavs, støv, fugleklatter, grøn belæg-
ning, fedt, madrester, stænk efter solcreme, 
nikotin m.m. fra haveborde, stole, drømme-
senge, bænke og foden til parasollen. Til alle 
syntetiske overflader, glasoverflader og coa-
tede overflader af træ og metal.

Fås i 0,5 l beholdere.

MELLERUD Havemøbelrens92

Rent på ingen tid. MELLERUD Højtryksrenser-
tilsætning -koncentrat- fjerner snavs, fedt, plet-
ter og aflejringer på stenoverflader, terrasser, 
gangstier, altaner, vægge/mure, murværk, 
både, surfbrætter og biler. 1 liter MELLERUD 
Højtryksrenser-tilsætning -koncentrat- giver 25 
liter rengøringstilsætning. Til alle højtryksren-
sere. 

MELLERUD Højtryksrenser-tilsætning 
-koncentrat-

93

Fås i 1,0 l beholdere.

En dyb farve, som holder. MELLERUD Klinker- 
og keramik olie opfrisker farven og fremhæver 
strukturen af klinker, brosten, ler- og spaltfliser, 
skifer og tørre presseplader. Beskytter mod 
snavs og dannelsen af pletter, og fremhæver 
den naturlige overflade. Kan anvendes inden-
dørs og udendørs.

MELLERUD Klinker- og keramik olie95

Fås i 1,0 l beholdere.
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HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS

Beskyttelse helt nede i fibrene. Vand- og smud- 
safvisende langtidsbeskyttelse. MELLERUD 
Markiseimprægnering forhindrer dannelsen af 
mugpletter, letter regelmæssig rengøring og 
beskytter materialet.

96 MELLERUD Markiseimprægnering

Fås i 0,5 l beholdere.

Specialisten til vanskelige tilfælde. Til grundig 
og intensiv fjernelse af syntetisk og mineralsk 
motorolie, gearkassevæske og smøremiddel, 
vegetabilsk olie, fyringsolie og diesel. Til gara-
gegulve, indkørsler, gulve, terrasser, bordpla-
der og mange andre overflader såsom dem, 
som er lavet af natur- og kunststen, beton, 
afretningslag, puds og keramik.

MELLERUD Oliepletfjerner

Fås i 0,5 l beholdere.

Giver skinnende ren beskyttelse mod solen. 
Den er skånsom mod materialer og farver. Til 
ufortyndet (ved kraftig tilsmudsning) eller for-
tyndet anvendelse mod snavs, fugleklatter 
m.m. Til regelmæssig pleje og grundig rengø-
ring inden påføring af plejemiddel.

MELLERUD Markiserens97

Fås i 1,0 l beholdere.

Hurtigtvirkende og kraftfuld mod fedt. Det su-
pereffektive rengøringsmiddel fjerner automa-
tisk og hurtigt fastbrændte madrester, fedt og 
skorper af snavs. Til rustfrit stål, keramik og 
emalje. Kan anvendes i hjemmet og haven.

MELLERUD Ovn- og grillrens

Fås i 0,5 l beholdere.

MELLERUD Mur- og facadeimprægnering

Komplet beskyttelse mod fugt. Stopper ind-
trængning af fugt og regn. Gør overflader 
vandafvisende uden at forhindre dem i at 
ånde. Til facader og mure af kalksandsten, 
klinker, til murværk, marmor, skifer, porfyr og 
lerfliser. Beskytter mod snavs. Særligt veleg-
net til mineralpuds og beton.

98

Fås i 2,5 l beholdere.

Omgående hjælp mod uønskede pletter.  
MELLERUD Mur- og facaderens fjerner salpe-
terudslag, mursalpeter og andet genstridigt 
snavs omgående. Ideel til klinker, facader, 
mursten, mure og beton.

MELLERUD Mur- og facaderens99

Fås i 1,0 l beholdere.

100

101
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HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS HAVE, TERRASSE, ALTAN, UDENDØRS

For naturlig glans. MELLERUD Plejeolie til teak-
træ beskytter og bevarer eller intensiverer træ-
ets originale, varme farve. Ved regelmæssig 
brug forhindrer det at træet bliver gråt og at der 
dannes sorte pletter. Vandafvisende og beskyt-
ter overfladen mod at tørre ud.

MELLERUD Plejeolie til teaktræ102

Fås i 0,5 l beholdere.

Hårdttræ bevarer sin skønhed. MELLERUD 
Plejeolie til eukalyptustræ og hårdttræ plejer 
og beskytter hårdttræ, især eukalyptustræ, 
mod at tørre ud og blive gråt, og mod vejrpå-
virkning. Genopretter træets naturlige farve, 
gør det vandafvisende og bevarer træets 
værdi.

MELLERUD Plejeolie til eukalyptustræ og 
hårdttræ 

Fås i 1,0 l beholdere.

Hurtig og pålidelig rustbeskyttelse. Rester fra 
jernholdig gødning, rust fra havemøbler i metal 
på f.eks. terrasser, stier og andre overflader 
fjernes automatisk. Indendørs og udendørs. 
Også egnet til følsomme overflader såsom 
marmor, granit, beton og kunststen. Produktet 
er syrefrit.

MELLERUD Rustfjerner til stenoverflader104

Fås i 0,5 l beholdere.

Langtidsbeskyttelse og -pleje. Farveløs og 
vandfast langtidsbeskyttelse med silkeblød 
glans. Til indendørs og udendørs brug på alle 
absorberende natursten og kunststen, for ek-
sempel skifer, marmor, sandsten, terrazzo, 
Solnhofen-fliser, vaskebeton, fortovsfliser m.m. 
Intensiverer farven og strukturen, og gør over-
fladen modstandsdygtig over for snavs.

105 MELLERUD Stenforsegling

Fås i 0,5 l og 2,5 l beholdere.

Skånsom pleje og naturlig beskyttelse. Kon-
centreret rens – kan anvendes ufortyndet eller 
fortyndet. Fjerner snavs, fedt, fugleklatter og 
andet smuds. Afhængigt af hvilken koncentra-
tion der bruges, kan træets naturlige tilstand 
genoprettes eller den sølvgrå patina bibehol-
des. 

MELLERUD Teaktrærens 106

Fås i 1,0 l beholdere.

Pålidelig beskyttelse mod snavs og fugt.  
MELLERUD Tekstilimprægnering beskytter alt 
af tekstil eller læder mod fugt. Vand perler af, 
fugt trænger ikke igennem overfladen. Til 
telte, markiser, tøj, sko, rygsække m.m. MEL-
LERUD Tekstilimprægnering forhindrer mug-
pletter og skimmelvækst.

MELLERUD Tekstilimprægnering107

Fås i 400 ml beholdere.

103
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Langtidsbeskyttelse. MELLERUD Terrakotta-
imprægnering beskytter mod saltaflejringer, 
vandpletter og fugtindtrængning. Snavs kan 
ikke længere sætte sig. Engangspåføring giver 
langtidsbeskyttelse. Ingen misfarvning!

108 MELLERUD Terrakotta-imprægnering

Fås i 0,5 l beholdere.

Bevarer den naturlige skønhed over tid. Supe-
reffektivt mod skorpedannende snavs, smuds 
og salpeterudslag på terrakotta og andre 
overflader af ler. Kan også anvendes på gla-
serede keramiske krukker. Koncentrat – me-
get drøj i brug.

MELLERUD Terrakottarens109

Fås i 1,0 l beholdere.

Skånsom snavsfjerner. MELLERUD WPC-ren-
gøringsmiddel fjerner snavs, pletter, lette be-
lægninger og andet smuds fra alle WPC (træ-
plastkomposit) overflader. Fjerner nænsomt og 
pålideligt belægninger på terrasser, altaner 
eller gangstier og læhegn, møbler og meget 
mere. Egnet til grundig og vedligeholdelses-
mæssig rengøring.

MELLERUD WPC-rengøringsmiddel 111

Fås i 1,0 l beholdere.

Skånsom, langtidsvirkende pleje. MELLERUD 
WPC-plejeolie beskytter og plejer WPC-over-
flader (træplastkomposit), såsom belægninger 
på altaner, terrasser eller gangstier og læhegn 
eller møbler. Opfrisker strukturen og intensive-
rer farven. Træet kan ånde og er modstands-
dygtigt over for vand og snavs. Den er baseret 
på naturlige olier og harpiks og beskytter over-
fladen mod vejrpåvirkning.

110 MELLERUD WPC-plejeolie

Fås i 0,5 l beholdere.
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Produktoversigt fra A til Å
Artikel Side
Mur- og facaderens 1,0 l 11, 47

Oliepletfjerner 0,5 l 47

Ovn- og grillrens 0,5 l 34, 47

Plastrens 0,5 l 35

Plejemiddel til terrakotta- og keramikfliser 1,0 l 12

Plejeolie til eukalyptustræ og hårdttræ 1,0 l 48

Plejeolie til teaktræ 0,5 l 48

Pletfjerner 0,5 l 35

POLISH rengør, polerer og plejer: Guld Sølv Messing Kobber 150 35

POLISH rengør, polerer og plejer: Kunststof Akryl 150 ml 36

POLISH rengør, polerer og plejer: Rustfrit stål Krom Aluminium 150 36

PU-skumfjerner 0,5 l 36

Pvc-gulvrens 1,0 l 37

Rengøring til glaskeramik 0,5 l 37

Rengørings- og plejemiddel til granitgulve 1,0 l 12

Rengørings- og plejemiddel til laminat- og korkgulve 1,0 l 37

Rengørings- og plejemiddel til linoleum 1,0 l 38

Rengørings- og plejemiddel til marmor 1,0 l 12

Rengøringsmiddel til kunststofvinduer 1,0 l 38

Rustfjerner til stenoverflader 0,5 l 13, 48

Rustfrit stål- og krompleje 250 ml 38

Silikonefjerner 250 ml 25, 39

Skimmelbeskyttelse 0,5 l 18

Skimmelfjerner 0,5 l 19, 25

Skimmelfjerner uden klor 0,5 l 19

Skimmelsvamptest 19

Skraber til silikone og glaskeramiske kogefelter med reserveblad 39

Spabadsrens 1,0 l 26

Specialskuresvamp 13, 39

Stenforsegling 0,5 l/2,5 l 13, 49

Stengulv glanspleje 0,5 l 14

Stentøjsimprægnering 0,5 l 14

Stentøjsrens- og pleje 1,0 l 14

Teaktrærens 1,0 l 49

Tekstilimprægnering 400 ml 40, 49

Terrakotta-imprægnering 0,5 l 50

Terrakottarens 1,0 l 50

Træsæbe 1,0 l 40

Varmekedelrens 0,5 l 40

Væg- og gulvfliserens 1,0 l 15, 26

WPC-plejeolie 0,5 l 50

WPC-rengøringsmiddel 1,0 l 51

Produktoversigt fra A til Å
Artikel Side
Affugter air-Xcess, inkl. 1 tablet 17
Affugter air-X-refill-tabletter 17
Affugter air-Xtreme, inkl. 2 tabletter og batterier 17
Afkalker til espresso- og kapselmaskiner 0,5 l/1,0 l 29
Afløbsrens pulver 600 g 21, 29
Afløbsrens aktivgel 1,0 l 21, 29
Akrylrens og -pleje 0,5 l 21
Anti-skimmel- tilsætning 0,5 l 18
Belægningsbeskyttelse Klar til brug 0,5 l 43
Belægningsfjerner Koncentrat 1,0/2,5 l 43
Brusenicherens og -pleje 0,5/1,0 l 22
Brændeovnsglas- og ovnglasrens 0,5 l 30
Brændeovnsglas- og ovnglasrens Aktiv skum 0,5 l 30
Farveforstærker til stenoverflader 0,5 l 7, 43
Fedt-, voks- og snavsfjerner 1,0 l 7, 30
Fugeimprægnering 0,5 l 7, 22, 31
Fugerens 0,5 l 8, 22, 31
Fugeslørfjerner 1,0 l/2,5 l 8
Fugeslørfjerner til marmor og kalkholdige natursten 1,0 l 8
Glansforsegling til parketgulve 1,0 l 31
Glans-rengøringsmiddel til parketgulve 1,0 l 32
Glasrens koncentreret 0,5 l 23, 32
Gravstensrens 0,5 l 44
Grundrengøring til fliser og sten 1,0 l/2,5 l 9, 44
Gulvfliserens og -pleje 1,0 l 9, 23
Havemøbelrens 0,5 l 44
Hurtigafkalker 0,5 l 32
Højtryksrenser-tilsætning -koncentrat- 1,0 l 45
Imprægneringsmiddel til beton, vejbelægning og stenfliser 1,0 l 9, 45
Intensiv grundrens 1,0 l 10
Intensiv hygiejnisk rengøring 0,5 l 23, 33
Kalk- og rustfjerner 0,5 l 24, 33
Kalkfjerner til toilettet 1,0 l/2,5 l 24
Klinker- og keramik olie 1,0 l 10, 45
Klistermærkefjerner 250 ml 33
Kraftfuld badeværelsesrens 0,5 l 24
Køkkenaffedtningsmiddel 0,5 l/1,0 l 34
Manganfjerner 0,5 l 25, 34
Markiseimprægnering 0,5 l 46
Markiserens 1,0 l 46
Marmor- og naturstensimprægnering 0,5 l 10
Marmorpolitur 0,5 l 11
Mur- og facadeimprægnering 2,5 l 11, 46
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Du kan finde yderligere oplysninger på  

WWW.MELLERUD.DE
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Fremstillet af MELLERUD
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen/Niederrhein

Tyskland
  Tlf.: +49 (0) 21 63 – 50 90-0

 Fax: +49 (0) 21 63 – 50 90-120

service@mellerud.de
www.mellerud.de

Du kan finde flere specialprodukter på www.mellerud.de 
og her på MELLERUD-hylden.
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Der tages forbehold for fejl og trykfejl.


