
SURE® Floor Cleaner

Neutral golvrengöringsmedel

Produktbeskrivning
SURE Floor Cleaner är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt
nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov.
SURE Floor Cleaner är ett koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla
vattentåliga hårda golv. Rekommenderad för alla städmetoder inklusive hink och
kombiskurmaskin applikationer. Produkten är miljömärkt med EU-Ecolabel.

Produktegenskaper
•   Inga rester på golvet
•   Lågskummande
•   Utan färg och parfym
•   Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
•   100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
•   100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
•   Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd

produkt

Produktfördelar
•   Koncentrerad formulering med låg användningskostnad
•   Säker användning på alla vattentåliga golv
•   Inga gråa golv eller ”fet hinna” på golvet
•   Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

Bruksanvisning
Dosering:
Dosera produkten till fylld skurmaskin/hink.
Minimum dosering: Maskin/hink 25ml till 10L lösning (0,25%).
Öka koncentrationen till 100ml för 10L lösning (1%) för kraftigt nedsmutsade ytor.

Användning:
Maskin/hink: Rengör stora ytor med fördel med kombiskurmaskin och/eller med
förimpregnerade moppar. Rengöringslösning kan sprayas på svåra fläckar/smuts innan
rengöring av ytan.



SURE® Floor Cleaner

Teknisk information
Utseende: Färglös till svagt gul vätska
pH koncentrat: ≈ 10
pH brukslösning: ≈ 9 (1%)
Relativ densitet (20°C): 1.04
Viskositet: <50
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan SURE Floor Cleaner användas på alla vattentåliga material och ytor. Använd inte på vattenkänsliga
ytor/golv (t.ex. obehandlade trägolv och kork). Testa materialets tålighet på en undanskymd plats innan produkten används.

Miljöinformation
SURE Floor Cleaner är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.
Alla ytaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU Detergent Regulation, EC 648/2004.
 
SURE Floor Cleaner tilldelades licensen NL/020/045 och uppfyller alla EU-Ecolabel kriterierna som en miljövänlig produkt.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
SURE Floor Cleaner finns båda som 1L flaska samt 5L dunk, med förpackningar lämpade för plaståtervinning.
5L förpackningen kan med fördel användas för att återfylla 1L flaskor.
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