
Vattenspädbar citrusrengöring för allround bruk
Med citrusdoft. Löser svår smuts.

En allround citrusrengöring som kan användas på alla ytor som tål vatten. Kan användas såväl outspädd som utspädd.
För rengöring av verktyg, maskiner, golv, väggar, inredningar, toaletter, duschrum och mycket mer.  

PRODUKTTYP En alkalisk grovrengöring för svårt smutsade ytor och som löser svår smuts.

FÄRG/BESKAFFENHET Lätt gul klar vätska med frisk citrusdoft. Spädbar med vatten. .

pH-VÄRDE Koncentrat = ca 12
Utspädd i 1% -ig lösning = ca 9  

EGENSKAPER En högkoncentrerad kraftrengöring som löser riktigt svår smuts och bör användas där s.k. vanliga
neutrala rengöringar inte är tillräckliga. Med frisk doft som sitter kvar länge.

ANVÄNDNING Kan användas utspädd på alla vatten- och alkaliebeständiga material såsom på metall, aluminium, 
rostfritt, lackerade ytor, plastbelagda ytor, kakel, glas, emalj, sten, konstläder m.m.
Kan användas på maskiner, verktyg, utrustningar, redskap, inredningar, vitvaror, husväggar,
stengolv, plastgolv, bad- och duschutrymmen, tvättfat m.m.
Svårt nedsmutsade maskiner, verktyg, redskap, grillar, stekpannor och andra svårt nedsmutsade ytor 
rengöres effektivast med koncentrat eller med stark spädning. Husväggar kan effektivt tvättas rena
före målning. Efterskölj noggrant. 
OBS! Koncentrat eller stark spädning kan matta lackerade och målade ytor.

SPÄDNING För lättare smuts, använd ett par stänk i 5 liter vatten. Vid svårare smuts blanda ca 25-100ml
koncentrat i 5 Liter vatten (0,5 till 2%). Vid riktigt svår smuts rekommenderas kraftigare spädning 
eller att använda koncentrat. Observera att denna AZC Citro kan matta lackerade och målade ytor 
och känsliga material om den användes i koncentrat eller vid stark spädning. 

INNEHÅLL <5%  anjoniska Tensider, <5% nonjoniska Tensider, <5% NTA (nitrilotriättiksyra) och dess salter, 
Enl. EU-förordningen Nr. 648/2004/EG samt <5% fosfonater. Dessutom doftämnen (Limonen), Citronella.

EKOLOGISK INFO Tensiderna är biologiskt nedbrytbara enligt gällande OECD-metod till minst 90%.
Fosfatfri. Innehåller ej salmiak. Registrerad under UBA 0677 0042.

FÖRPACKNINGAR 1 Lit. Vit plastflaska. 12x1 Lit./fp.

TRANSPORT Ej farligt gods. Skyddas mot frost.

AVFALL Europeiska avfallskatalogen (EWC): Avfallskod Avfallsbeteckning
15 01 02 Plastförpackning
20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

VIKTIG INFORMATION
Endast utbildad personal bör använda produkten!

OBS!
Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och 
allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten 
och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd 
för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.
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All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att 
före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar 
tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av 
produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag 
kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.

LIMUS TEXO ABLIMUS TEXO AB
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