Produktdatablad
Grovrens
Miljøvennlig rengjørings- og avfettingsmiddel
Emballasje: 1 liter flaske PE i ekse à 12 flasker.

Beskrivelse: Løsning av ikke-ioniske tensider. Lett biologisk nedbrytbar.
Løser opp smuss. Inneholder ikke kaustisk soda, ammoniakk, parfyme, blekemidler eller løsemidler.

Bruksområder: Rengjør, avfetter og hygieniserer overflater i teglstein, stein, sement samt
porselensfliser og andre keramiske materialer.

Egenskaper: De aktive ingrediensene i sammensetningen bidrar til å løse opp fett og gjøre det enkelt å
fjerne.
Produktet er miljøvennlig og mer enn 98 prosent biologisk nedbrytbart. Ideelt til ømfintlige gulv (f.eks. polert
marmor) og skjøter.
Kan brukes ufortynnet eller fortynnet i vann, for hånd eller til maskinvask (f.eks. gulvvaskemaskin,
høytrykksvasker).

Bruksanvisning: Konsentrasjon ved bruk avhenger av typen smuss som skal fjernes. Dosering:
Fortynnet 1 : 2 deler i vann: for kraftig avfettende rengjøring, fjerning av store menger fet smuss (mat- og
mineraloljer, fett og gjenstridig smuss).
Fortynnet 1 : 20 deler i vann (1 glass i 8–10 liter vann): til regelmessig avfettende rengjøring av gulv.
Fortynnet 1 : 50 deler i vann (1/3 glass i 8–10 liter vann): til daglig rengjøring av behandlede
gulvoverflater.

Begrensninger: Unngå at treoverflater kommer i kontakt med ufortynnet Grovrens
Forbruk: Avhengig av konsentrasjon.
Tekniske spesifikasjoner
Tilstandsform: klar, fargeløs væske
Tetthet (g/cm³): 1
pH: (20 °C) for ufortynnet produkt: 12
pH: (20 °C) for 1 % fortynning i vann: 7,5
Antenningstemperatur (ASTM): ikke brennbar
Løselighet i vann: fullstendig

Oppbevaring: Oppbevares ved en temperatur mellom 0 og 35 °C og utilgjengelig for barn.
Fareidentifikasjon
S2 – Oppbevares utilgjengelig for barn
S24 – Unngå hudkontakt
Ikke-ioniske tensider: <5 %
Biologisk nedbrytbar: 98 %

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Skal om mulig resirkuleres. Følg lokale lover og
forskrifter. Mindre spill kan tas opp ved hjelp av inaktive materialer som leveres inn til avfallsforbrenning.
Skal ikke helles i avløp eller overflatevann.
Våre anvisninger gjenspeiler dagens kunnskap og er ment som retningslinjer for kjøperen/brukeren, men brukeren skal bruke sunn fornuft for å
vurdere om produktet er egnet for materialene og de rådende forholdene ved tidspunktet for påføring.
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