Produktdatablad
Gulvvask
UNIVERSALRENGJØRINGSMIDDEL FOR GULV
Emballasje:
1 l flaske PE eske à 12 stk.

Beskrivelse: Løsning av glykoletere, ikke-ioniske tensider, hjelpestoffer og parfyme.
Bruksområder: Konsentrert universalrengjøringsmiddel for daglig rengjøring av alle vaskbare, ubehandlede og behandlede
gulvbelegg samt for alle vanntette overflater. Kan også brukes på polert naturstein. Også ideell for laminerte overflater.

Egenskaper: De aktive ingrediensene i dette produktet gir en dyptvirkende, men ikke aggressiv rengjøringseffekt som
ikke ødelegger overflatebehandlingens beskyttende egenskaper. Ideell til vedlikehold av voksede overflater.
Ved høy fortynning (1:200) etterlater produktet ingen rester og trenger ikke å skylles bort. Skånsom rengjøring uten
riping, oppbygging av avleiringer eller slør.
Hygieniserende effekt.

Bruksanvisning: Konsentrasjon ved bruk avhenger av typen smuss som skal fjernes.
Dosering:
Fortynnet 1 : 2–4 deler i vann: for å fjerne betydelig tilsmussing ved regelmessig rengjøring av harde, ubehandlede overflater.
Fortynnet 1 : 20–30 deler i vann (1 glass i 8–10 liter vann): for å fjerne normal tilsmussing ved regelmessig rengjøring av
harde, ubehandlede overflater.
Fortynnet 1 : 50–60 deler i vann (1/2 glass i 8–10 liter vann): til daglig rengjøring av polerte steinoverflater, glasert keramikk,
gres osv.
Fortynnet 1 : 80–100 deler i vann (1/4 glass i 8–10 liter vann): til daglig rengjøring av gulvoverflater behandlet med ikke
filmdannende beskyttende systemer fra Aqualex.
Vask overflatene med mopp eller bomullsklut, og la tørke. Ved riktig fortynning er det ikke nødvendig å skylle (gjelder daglig
rengjøring).

Begrensninger: Unngå at malte overflater kommer i kontakt med ufortynnet Gulvvask.
Bruk ikke Gulvvask på tekstiler.

Forbruk: Avhengig av konsentrasjon ved bruk:
- ekstraordinær rengjøring 1 l / 40–100 m²
- regelmessig rengjøring 1 l / 200–400 m²
- daglig rengjøring 1 l / 500–700 m²

Tekniske spesifikasjoner
Tilstandsform: klar, blå væske
Tetthet (g/cm³): 1
pH: (20 °C) for ufortynnet produkt: 7,5
pH: (20 °C) for 1 % fortynning i vann: 7
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: >90 %

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.

Produktet markedsføres av:

Strømsveien 325, 1081 Oslo
Tlf.: 22 81 26 90 Epost.: svas@spesialverktoy.no www.spesialverktoy.no www.aqualex.no

