Hågesan

SANITETSRENT

Självverkande surt rengöringsmedel med god
bakteriehämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger.
Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och
rostbeläggningar, samt hud, tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment.
Mycket lämplig vid rengöring av bad- och
simanläggningar. Användes vid såväl manuell
som maskinell rengöring. Kan även användas
Artikelnummer

Användningsytor

160211 (1 liter)
160213 (5 liter)
pH-värde
Ca 1,5 i koncentrat
Ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)

Användningssätt

vid högtrycksrengöring.

Hågesan
pH-värde
Ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)
Ca 1,5 i koncentrat
Varuinformation/Skyddsföreskrifter
Se säkerhetsdatablad
Lagring
Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Lagringsstabiliteten i obruten
förpackning är minst 2 år
Transportförpackning
10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong
ADR
Ej klassad
Artikelnummer
160211 (1 liter)
160213 (5 liter)

SANITETSRENT

Surt sanitetsrengöringsmedel med
bakteriehämmande effekt.
Avsedd för regelmässig rengöring och lätt desinficering av
keramik- och plastgolv, väggar och tak i våt- och hygienutrymmen. Rengöring av kakel, sanitetsgods, rostfritt, koppar
och förkromade detaljer.
Produktegenskaper
Löser snabbt och effektivt hud-, tvål- och smutsavlagringar
samt kalk- och lättare rostbeläggningar i ett och samma
arbetsmoment. En självverkande produkt som ger en blank
yta utan eftertorkning. Har en god bakteriehämmande effekt.
Är mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar.

Bruksanvisning
Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring.
Applicera brukslösningen med duk, svamp, borste eller maskin,
bearbeta vid behov. Skölj vid behov med vatten. Vid hårt
nedsmutsad yta: Applicera brukslösningen, låt verka ca 5
minuter, bearbeta och skölj därefter med vatten.
Kan även användas vid högtrycksrengöring.
Anmärkning
Får ej användas på marmor eller kalkstensgolv. Användes
med försiktighet på målade ytor och terazzitgolv samt på
fogmaterial som inte är syrafast.

Dosering
• Vid kraftiga beläggningar ökas nedanstående doseringar.
• För lättare rengöring: 10–20 ml till 10 liter vatten,
beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad.
• För hårt nedsmutsad yta: 50–100 ml till 10 liter vatten.
• För toalettstolar: Outspädd.
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