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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

AQUA-PLUS
Gulvsæbe

Til vask og pleje af alle gulvtyper som f.eks. 
vinyl, linoleum, terrazzo, klinker og stengulve.  
Fjerner almindeligt snavs og afgiver en meget 
tynd plejefilm.

Daglig rengøring: 0,6 % 
 
I gulvvaskemaskine og  
ved periodisk gulvvask: 1 % 
 
 
pH-værdi ufortyndet: 10 
pH-værdi i brugsopløsning 0,6 %: 7,5 

- Meget mild vask og pleje af alle typer 
vaskbare gulvbelægninger. 
 
- Er blandt de mest effektive og mindst 
miljøbelastende indenfor varens 
produktkategori 
 
 

Manuel gulvvask: Vaskevandet fordeles over et 
passende areal. Optørring foretages uden 
efterskylning. 
 
Gulvvaskemaskine: Maskinen skurer og vandsuger 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 % Ergo Inventar-rens (3 dl./10 
ltr.vand). Vaskevandet rækker ca. 30 m2. Husk at 
vaske efter med rent vand. 
 
OBS! til ubehandlede trægulve anbefaler vi f.eks. 
trip-trap gulvsæbe. 
 
Se tips til gulvpleje på 
www.knudedan.dk/Gulvplejeskema

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

25 ltr. plastdunk (1 stk. pr. colli. 12/palle) 
10 ltr. plastdunk (1 stk. pr. colli. 24/palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)
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