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Diskmedel för handdisk och rengöring av ytor. Lätt parfymerad.

Användningsområde Lämpligt för handdisk och rengöring av alla vattentåliga ytor. Kan även användas för tvätt av fönster
och andra glasytor.

Produktegenskaper Mångsidigt och mycket effektivt diskmedel. Löddrar rikligt. Den neutrala produkten skadar inte
ömtåliga ytor.
Lämpligt för fukt- och våttorkning av ytor. Kräver varken sköljning eller torkning vid rengöring av ytor
om inte ytorna kommer i kontakt med livsmedel.
Tack vare den låga doseringen mycket ekonomisk att använda.

Bruksanvisning Se bruksanvisning tabell.

Bruk- och doseringsanvisning

Diskning, rengöring av golv och andra ytor 0,3 – 0,7 ml / 1 l vatten

Diskning av diskgods som är smutsigare än
normalt 1 – 5 ml / 1 l vatten

Fönsterputsning, fukttorkning av ytor 0,5 ml / 1 l vatten

Sammansättning Aktiva ämen Effekt

Nonjoniska ytaktiva medel < 5 % Minskar ytspänningen och lösgör fettsmuts.

Anjoniska ytaktiva medel 15 – 30 % Minskar ytspänningen och effektiviserar lösgöringen av
bl.a. partikelsmuts.

Övriga ingredienser Parfym, färgämne och konserveringsmedel

pH koncentrat 7.0 neutral

pH brukslösning 7.0 neutral

Förvaring Förvaras i temperaturer över 5 °C. Hållbarhetstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Utseende och doft Blå, lätt parfymerad vätska.
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Användar- och
miljösäkerhet

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga.
Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av
återvinningsbar, brun wellpapp.

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN GTIN (krt)

6 x 1 l 63101 6417964631012 6417964480757

3 x 5 l 63105 6417964631050 6417964480764

3 x 5 l 63107 6417964631074 6417964485974

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller
genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.
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