
Beskrivelse
SURE Cleaner & Degreaser er en del af en unik plantebaseret serie, bestående af 
100% biologisk nedbrydelige professionelle rengøringsprodukter til alle daglige 
rengøringsbehov.
SURE Cleaner & Degreaser er et koncentreret grovrengøringsmiddel til rengøring af 
stærkt besmudsede overflader i køkkener såsom emhætter, komfurer, borde og andet 
køkkenudstyr. Er særdeles velegnet til rengøring af meget fedtede og snavsede gulve. 

Egenskaber
• Velegnet til rengøring af alle stærkt tilsmudsede overflader
• Uden parfume og farve
• Indeholder plantebaserede ingredienser fra naturlige og vedvarende ressourcer
• 100% biologisk nedbrydeligt
• Ingen miljø faremærkninger. Ingen sikkerhedsadvarsler ved brug af produkt

Fordele
• Økonomisk i brug grundet den koncentrerede formulering
• Kraftfuld formulering fjerner effektivt fedt og snavs, og overflader efterlades rene og 

blanke
• Reduceret miljøpåvirkning

Brugsanvisning
Spray rengøring:
1. Bland 10 ml produkt med vand pr. 750 ml sprayflaske.
2. Spray overfladen med brugsopløsningen og rengør med en fugtig klud.
3. Overflader med kontakt til fødevarer skylles efter med rent vand og lufttørres.

Spande-/gulvrengøring:
1. Anvend en koncentration på 5-15 ml/liter vand. (0,5-1,5%)
2. Påfør opløsningen og rengør overfladen med klud, børste eller mop.
3. Overflader med kontakt til fødevarer skylles efter med rent vand og lufttørres.

Brugsanvisning gulve
Dosering: Produktet fyldes i en fyldt tank/spand
Maskine/spand: Anvend en koncentration på 2,5 ml/liter vand. (0,25%) Ved kraftig 
besmudsning øges koncentration til 10 ml/liter vand. (1%)
Topskuring: Anvend en koncentration på 20 ml/liter vand. (2%)
Maskine/spand: Rengør større områder med kombinationsmaskine og/eller mop. Ved 
meget snavsede overflader, lad opløsningen virke nogle minutter inden aftørring.
Topskuring: Påfør opløsningen på gulvet med kombinationsmaskine og/eller mop og lad 
virke i 5 minutter. Skrub og fjern overskydende opløsning.
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Tekniske data

Udseende: Klar gullig væske

pH-værdi: >11,5

Vægtfylde (20°C): 1.02

Viskositet (20°C): <50 mPa.s

Ovennævnte data er vejledende og bør derfor ikke betragtes som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialister. Opbevares i 
lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Øvrige forhold

Under de anbefalede forhold er SURE Cleaner & Degreaser velegnet til overflader der tåler vand. Må derfor ikke bruges på vandfølsomme 
overflader som ubehandlet kork og træ. 

Miljø informationer

SURE Cleaner & Degreaser formuleringen er 100% biologisk nedbrydelig i henhold til OEDC 301B test.

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om  
vaske-og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer. 

Emballagestørrelser

Varenr.                              Størrelse

100894246                       6x1 ltr.

100894247                       2x5 ltr. 
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