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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

COMBI-PLUS®
Universal rengøringsmiddel med alkalisk reaktion  
All-round rengøringsmiddel til gulve, vægge, inventar og 
maskiner. Særdeles velegnet til industrien, i køkkener, 
slagterier, bagerier, institutioner osv.. Opløser 
fedtstoffer, proteinstoffer og andet fastgroet snavs.

- drøj i brug; doseres med kun 1 % ved 
almindeligt snavs 
 
- til all-round brug; kan bruges på alle overflader, 
der tåler vand og med alle gængse metoder 
 
- med antibakteriel virkning; også velegnet hvor 
hygiejnen skal være i top 
 
- anti-statisk virkning

Lettere snavset: 1 % 
Meget snavset: 2 % 
 
Højtryksrenser: 1-2 % af vandmængden (brug 
doseringshane) 
Gulvvasker: 2 - 5 % af vandmængden 
(afhængig af besmudsningsgraden) 
 
pH-værdi i brugsopløsning:  %. pH ca. 8,5 
pH-værdi ufortyndet: 11,2

Påføres med børste, klud eller svamp. Reaktionstid 1/2-5 
min. Aftørres med hårdt opvredne klude eller afskylles 
med rent vand. 
 
Påføres med højtryksrenser eller skumudstyr. 
Reaktionstid 1/2 - 5 min. Meget snavsede overflader 
bearbejdes manuelt. Afskylles med koldt vand under 
tryk. 
 
OBS !! Emner og redskaber som kommer i kontakt med 
levnedsmidler, skal altid afskylles med rent vand. 
 
Gulvvask: 
Påføres med skuremaskine.  Reaktionstid 1/2 - 5 min. 
Opløst snavs vandsuges eller afskylles. Vask evt. efter 
med rent vand. 
 
Vekselvask af gulve behandlet med gulvplejemidler på 
sæbebasis. Når disse virker fedtede og ikke bliver rene 
ved den normale behandling, er det på tide at foretage 
en grundrengøring med Combi-Plus. Dosering 3 %.

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle) 
10 ltr. plastdunk (24 stk./palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 
1 ltr. plastflaske (6 stk. pr. colli. 378/palle)
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