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Produktdatablad

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

Sanitetsrens og kalkfjerner
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 Skånsom mod materialer

 Til daglig rengøring

 Bredt anvendelsesområde

 Enkel at anvende

 Hudvenlig



K
O

N
C

E
N

T
R

A
T

TEKNISK INFORMATION:

Karton m. 12 fl asker à 1 ltr. 
Varenr. 30004 

5 ltr. dunk 
Varenr. 30005

10 ltr. dunk 
Varenr. 30007

Karton m. 12 refi lls à 1 ltr. 
Varenr. 30080

Karton m. 12 refi lls à 650 ml. 
(ultra-koncentrat) 
Varenr. 30083

3 ltr. spray 
Varenr. 88892

1,5 ltr. tryksprøjte 
Varenr. 80220

Karton m. 12 håndsprøjter
à 600 ml. (tom) 
Varenr. 80221

Karton m. 10 x 10 patroner 
Varenr. 80200

Mærkning iht. GefStofV: 
Bortfalder

Produktkode: 
GS 20
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ANVENDELSESOMRÅDE:
MILIZID er egnet til alle syrebestandige materialer som f.eks. porcelæn, 
rustfri stål, krom, farveægte kunststoffer, stentøj, gummiplader, syre-
faste fl iser, emalje iht. DIN ISO 2722, toiletkummer/urinaler, håndvaske 
og kunststofbadekar, glas og aluminiumsrammer. Og til rengøring af 
brusekabiner og baderum i skoler, forvaltningsbygninger, varehuse og 
sygehuse samt i forbindelse med fjernelse af cementrester på syrebe-
standig natursten som granit.
Produktets effektivitet i forbindelse med hygiejnisk rengøring af badekar 
er bekræftet gennem ekspertudtalelser.

ANVENDELSE:
Til rengøring af toiletkummer/urinaler:
Sprøjt MILIZID op under kummens/urinalets kant, bearbejd 
med toiletbørste og skyl efter kort indvirkning (max. 5 min.) 
Bemærk: toiletsædet klappes helt op før brug.

Vedligeholdende rengøring:
Syrefaste gulve og vægge. MILIZID fortyndes med 0,25-1% i koldt, rent 
vand. Syrefast inventar (toiletsæder, toilet, badekar, armaturer osv.): 
0,25-2% i koldt, rent vand.

Grundrengøring:
Anvend 10% MILIZID eller ren MILIZID.

Fjernelse af cementrester:
Anvend 10% MILIZID eller ren MILIZID

BEMÆRKNINGER:
Fuger, som ikke er syrefaste, fugtes med vand før rengøringen. Efter 
rengøring med MILIZID skal gulve, vægge og inventar altid efterbehand-
les med rent vand.
MILIZID må ikke anvendes på marmor eller ikke-syrefaste overfl ader, 
f.eks. emalje, som ikke overholder DIN-normen. Det anbefales at teste 
produktet på et neutralt sted før brug.

PRODUKTEGENSKABER:
- RK-registreret
-  MILIZID har en perfekt viskositet
-  Fjerner på få sekunder kalk, kedelsten, cementrester, rust, urinsten, 

hudfedt og kalksæbe
-  Nem at anvende fra den praktiske sprøjtefl aske
-  Skåner krom, kunststofoverfl ader, syrefaste fl iser og emalje iht. DIN 

ISO 2722 ved normale anvendelsesforhold
-  Hudvenlig
-  Perfekt hygiejnisk rengøring
-  Efterlader skinnende overfl ader uden polering
-  Forkorter arbejdstiden og virker uden brug af mekanik
-  Virker deodoriserende og efterlader en frisk duft
-  Ideel til soft-skumrengøring

INDHOLD:
Ikke-ioniske tensider, uorganiske og organiske syrer, farve- og 
duftstoffer.

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