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Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap
och erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från
vår sida, inklusive avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt
patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd,
eller försäkran om produktegenskaper, avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi
förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare
utveckling.
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TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK

5605 5 L

5625 25 L

YTRENGÖRING

Janitol® Plus
Avfettningsmedel för rengöring av ytor

PRODUKTBESKRIVNING 
Icke-frätande, koncentrerat rengöringsmedel för tung rengöring och 
avfettning.  

ANVÄNDNING
För användning på de flesta tvättbara hårda ytor. Kan användas  
manuellt, i högtrycks- eller hetvattentvättar. (se guide nedan).

• Späd 1:80 - 1:40 (1,2% - 2,5%) för allmän rengöring och avfettning
• Späd 1:40 - 1:10 (2,5% - 10%) för tung rengöring och avfettning
• Späd 1:80 - 1:10 (1,2% - 10%) för golvskurmaskiner
• Användning av varmt vatten ökar produktens rengöringsförmåga.

SPILL
Vid spill, torka upp bulk och späd ut resten till smutsavrinning med 
vatten. Behandla stora spill som industriavfall.

FÖRVARING
Förvaras i originalförseglad behållare. Undvik extrema temperaturer.
Denna förpackning är återvinningsbar eller kan kasseras, om den är 
väldränerad, som vanligt hushålls- eller industriavfall.

FAKTA FÖRDELAR

Kraftfullt rengöringsmedel För användning på hårda ytor för att ta bort smuts som olja, fett och rester av bränd mat.

Innehåller Ethanolamin Är extra alkalisk och avlägsnar mycket effektivt smuts och fett.

Anjoniska och icke-joniska ytaktiva ämnen Är riktigt bra på att lösa upp smuts från ytor.

Icke-frätande, icke lösningsmedel Mindre aggressiv mot känsliga ytor; skadar inte fläckade, lackade och andra ytor när den 
används enligt anvisningarna.

Koncentrerad formulering Späd enligt graden av nedsmutsning. - se utspädningsinstruktionerna ovan

Icke-parfymerad Lämplig för användning i miljöer där parfymer inte är att föredra, t.ex. livsmedelshanteringsområden.

Svag lukt Ingen obehaglig lukt under användning, idealisk för långvarig användning eller användning i slutna 
utrymmen.

Flytande format Blanda omedelbart med vatten utan att stoppa någon använd utrustning.

Enkel sköljning Sköljs helt bort från ytor och lämnar inga rester.

Janitol® Plus




