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Produktdatablad

Q U A L I T Y  A N D  S E R V I C E

Stærkt, surt 
grundrengøringsmiddel
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 Til alle vand- og syrefaste overfl ader

 Excellent virkning

 Til intakte armaturer
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TEKNISK INFORMATION:

Karton m. 
12 fl asker à 1 ltr. 
Varenr. 30364

Mærkning iht. GefStofV: 
Xi irriterende

Produktkode: 
GS 50

www.ecocare.dk

ANVENDELSESOMRÅDE:
Til grundrengøring af sanitærområder og vådceller på alle vandfaste 
og syrebestandige overfl ader. Fjerner stærk mineralsk forurening som 
f.eks. rust og urinsten samt olie-/fedtforurening. Hæfter på lodrette 
overfl ader.

ANVENDELSE:
Indenfor hele sanitærområdet, ufortyndet eller fortyndet med vand i for-
holdet 1:10 (1 del MILIZID Kraftgel til 10 dele vand). Lad virke i 10 min. 
og skyl grundigt efter med rent, koldt vand.
Ved grov tilsmudsning gentages behandlingen.
Ved rengøring af større fl ader anvendes DR.SCHNELL skumkanon.

BEMÆRKNINGER:
Må ikke anvendes på ikke-syrefaste materialer som f.eks. marmor. Før 
al rengøring fugtes ikke-syrefaste fuger med rent vand. Efter rengø-
ring med MILIZID Kraftgel skylles overfl ader, gulve, vægfl iser og fuger 
grundigt med koldt, klart vand. Før anvendelse testes produktet på et 
neutralt sted.

PRODUKTEGENSKABER:
-  Synergistisk syrekombination, som også virker ved rust- og 

brunstensafl ejringer
-  Særdeles effektiv sanitets-rengøringmiddel, der ikke er ætsende
-  Viskøst produkt, som også hæfter på lodrette fl ader
-  Ideelt til anvendelse i DR. SCHNELL skumkanon
-  Også velegnet til anvendelse på intakte armaturer – forudsætning: kor-

rekt anvendelse, især grundig efterfølgende skylning med klart vand

INDHOLD:
Ikke-ioniske tensider, uorganiske og organiske syrer, fortykkelsesmidler, 
duftstoffer og hjælpemidler

 

PH VÆRDI 
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Alle oplysninger på vore datablade er afgivet iht. vores bedste viden og vore erfaringer, og er uforpligtende.


