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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

VEKSELVASK
Baseret på Combi-Plus

Til vekselvask af gulve, som er vedligeholdt med 
gulvplejemidler som Aqua-Plus, Trappesæbe, 
Plejesæbe uden voks og Plejevask med voks.

- Særdeles velegnet til vekselvask af gulve, 
hvor der er opbygget for meget sæbefilm 
 
- Grundrengøring fjerner effektivt fedt, snavs 
og kalksæbe 
 
- Kan bruges manuelt eller i 
gulvvaskemaskiner 
 
- Med lavendelduft  

Vekselvask: 3 % (3 dl/10ltr. vand) 
 
I gulvvaskemaskine bruges ovennævnte dosering 
også. 
 
 
pH-værdi i 3 %: ca. 9 
pH værdi i 100 %: 11,2 

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

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 
 

 
Når gulvet virker fedtet og ikke bliver rent ved 
den normale gulvvask, er det på tide at foretage 
en grundrengøring med Vekselvask. 
 
Manuelt: Vaskevandet fordeles og grundig 
optørring foretages. Vaskes efter med rent vand 
som skiftes ofte. Vaskevandet rækker til ca. 30 
m2. 
 
Gulvvaskemaskine: Maskinen vasker og suger 
vand i en proces. Ved meget snavsede gulve 
køres maskinen over arealet to gange. Første 
gang uden at vandsugeren er i gang. 
 
Se video om vekselvask på  
www.knudedan.dk/vekselvask 
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