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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

PLEJESÆBE UDEN VOKS
Gulvpleje

Til vask og pleje af alle gulvtyper som f.eks. 
vinyl, linoleum, terrazzo, klinker, stengulve 
gummigulve. Fjerner almindeligt snavs og 
opbygger en beskyttelsesfilm.

- Vasker og plejer gulvet i en arbejdsgang 
 
- Beskyttende plejeeffekt der giver god 
slidstyrke 
 
- Specielt velegnet til befærdede gulve og 
gulve med vaskbare, men porøse 
overflader, som f.eks. linoleum, terrazzo og 
porøse klinker 

Daglig gulvvask: 0,3 % 
Periodisk gulvvask: 5 % 
På terrazzo, splitmarmor, sten- og klinkegulve: 3 % 
 
Ovennævnte doseringer bruges også i 
gulvvaskemaskiner 
 
 
pH-værdi i 1 %: 8 
pH værdi i 100 %: 10

Manuel gulvvask: Vaskevandet fordeles over et passende areal. 
Grundig optørring foretages uden efterskylning. 
 
Gulvvaskemaskine: Maskinen skurer og suger vand i en proces. 
Ved meget snavsede gulve køres maskinen over arealet 2 gange, 
første gang uden at vandsugeren er i gang. 
 
Vekselvask: Når gulvet ikke bliver rent ved den normale gulvvask, 
er det på tide at foretage en grundrengøring med 3 % Vekselvask (3 
dl./10 ltr.vand) og evt. porefyldning på slidte steder. Vaskevandet 
rækker ca. 30 m2. Husk at vaske efter med rent vand. 
 
Nylagt linoleum: Håndværkerrengøring foretages, efter gulvet er 
lagt, med Vekselvask eller Inventar-rens. Hvis der er 
beskyttelsesfilm på det nye linoleum kan det fjernes med 3 % 
Vekselvask eller Ergo Inventar-rens. Vask efter med rent vand. 
 
Førstegangspleje uden glans på nylagt linoleum: 
Gulvet rengøres med højere dosering de første 15 gange indenfor 6 
uger. Derefter fortsættes med normal dosering. Hvis der ønskes 
glans, skal gulvet grundrengøres før polishbehandling. 
 
Se tips til pleje af linoleumsgulve på 
www.knudedan.dk/Pleje_af_linolium

Vandmængde og iblødsætning bør begrænses 
på bl.a. linoleum.

200 ltr. tromle (1 stk. pr. colli. 2/palle) 
25 ltr. plastdunk (1 stk. pr. colli. 12/palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 
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