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TILGJENGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE

5605 5 L

5625 25 L

OVERFLATE RENGJØRING

Janitol® Plus
Avfettingsmiddel til overflater

PRODUKTBESKRIVELSE 
Et ikke-etsende, ikke-avsmittende konsentrert vaskemiddel til alle 
kraftige rengjørings- og avfettingsopgaver.  

BRUKSANVISNING
Til bruk på de fleste vaskbare harde overflater. Påføres med pensel, 
mopp, utløsersprøyte, klut, høytrykksrenser eller gulvvaskemaskin (se 
veiledning nedenfor).

FORTYNNINGS-GUIDE
Kan brukes konsentrert eller fortynnet avhengig av den overflate som 
skal rengjøres.

• Fortynn 1:80 - 1:40 (1,2% - 2,5%) for generell rengjøring og avfetting
• Fortynn 1:40 - 1:10 (2,5% - 10%) for kraftig rengjøring og avfetting
• Fortynn 1:80 - 1:10 (1,2% - 10%) for gulvmaskemaskiner
• Bruk av varmt vann øker produktets effektivitet

SØL
Mindre søl moppes eller spyles vekk med vann og kan fritt slippes ut i 
kloakk. Større utslipp samles opp i sand, jord eller absorberende 
materiale og kastes som industriavfall. 

OPPBEVARING 
Oppbevares i originale beholdere. Unngå ekstreme temperaturer. Denne 
emballasjen kan, hvis den er tom, resirkuleres eller kastes som vanlig 
husholdnings- eller industriavfall.

FAKTA FORDELER

Kraftig rengjøringsmiddel For bruk på harde overflater for å fjerne gjenstridig smuss som olje, fett og rester av brent mat.

Inneholder Etanolamin Ekstra alkalitet gjør det til et svært effektivt avfettingsmiddel.

Anjoniske og nonjoniske overflateaktive stoffer Er veldig bra til å løse opp smuss og løfte det vekk fra overflater.

Ikke-etsende, uten løsemiddel Mindre aggressiv mot sensitive overflater; vil ikke skade malte, lakkerte og andre overflater når 
den brukes som anvist.

Konsentrert formulering Brukes i forhold til nødvendig rengjøring - se fortynningsinstruksjonene ovenfor.

Ikke-parfymert Egnet for bruk i miljøer, der parfymefrie produkter foretrekkes.

Svak lukt Ingen ubehagelig lukt under bruk, ideell for langvarig bruk eller bruk i lukkede rom.

Produktet er i flytende format Kan straks blandes med vann.

Lett avskylling Skylles fullstendig av overflater uten å etterlate rester.

Janitol® Plus




