
SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ
Tel: +45 64 72 24 00
danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige 

eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives 

hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for produkternes 

egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.
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FORPAKNINGSSTØRRELSER

VARENR STØRRELSE

5605 5 L

5625 25 L

OVERFLADE RENGØRING

Janitol® Plus
Affedtningsmiddel til overflader

PRODUKTBESKRIVELSE 
Et ikke-ætsende, ikke-afsmittende koncentreret vaskemiddel til alle 
kraftige rengørings- og affedtningsopgaver.  

BRUGSANVISNING
Til brug på de fleste vaskbare hårde overflader. Påfør med pensel, moppe, 
udløsersprøjte, klud, højtryksrenser eller gulvvaskemaskine (se vejledning 
nedenfor).

FORTYNDINGS-GUIDE
Kan bruges koncentreret eller fortyndet afhængig af den overflade der 
skal rengøres.
• Fortynd 1:80 - 1:40 (1,2% - 2,5%) til generel rengøring og affedtning
• Fortynd 1:40 - 1:10 (2,5% - 10%) til kraftig rengøring og affedtning
• Fortynd 1:80 - 1:10 (1,2% - 10%) til gulvmaskemaskiner
• Ved at bruge varmt vand øges produktets effektivitet

SPILD
Mindre spild moppes eller spules bort med vand, kan frit udledes til 
kloak.  Større spild opsamles i sand, jord eller absorberende materiale og 
bortskaffes som industriaffald. 

OPBEVARING 
Opbevares i originale beholdere. Undgå ekstreme temperaturer. Denne 
emballage kan, hvis den er tom, genbruges eller kan bortskaffes som 
normalt husholdningsaffald eller industriaffald.

FAKTA FORDELE

Kraftigt rengøringsmiddel Til brug på hårde overflader for at fjerne genstridig snavs som for eksempel olie, fedt og rester af 
mad der er brændt på.

Indeholder Ethanolamin Ekstra alkalinitet gør det til en meget effektiv fedtfjerner.

Anioniske og nonioniske overfladeaktive stoffer Er rigtig god til at opløse snavs og løfte det væk fra overflader.

Ikke-ætsende, uden opløsningsmiddel Mindre aggressiv overfor sensible overflader; vil ikke beskadige farvede, lakerede og andre 
overflader, når brugt som anvist.

Koncentreret formulering Anvendes i forhold til den krævede rengøring - se fortyndingsvejledningen ovenfor.

Ikke-parfumeret Velegnet til brug i miljøer, hvor produkter uden parfume foretrækkes.

Svag lugt Ingen ubehagelig lugt under brug, ideel til langvarig brug eller brug i lukkede rum.

Produktet er i væskeformat Blandes straks med vand uden at eventuelt anvendt udstyr stopper til.

Let afskylning Skylles helt væk fra overflader uden at efterlade rester.

Janitol® Plus




