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 Natural Stone & Porcelain Aftercare Cleaner 

 
Skonsam PH neutral rengöring  
 

Skonsam PH neutral rengöring 
Högkvalitets rengöring för dagligt bruk inom och 
utomhus. 

 
Upp till 40 tvättar per liter. 
 
Lämplig för alla typer av natursten, porslin samt keramiska plattor.  
En skonsam rengöring speciellt utformad för rengöring av 
natursten, porslin samt keramiska plattor utan att skada fog eller 
platta. Lämnar ytan ren med en fräsch doft.  
 
Lämplig för både impregnerade samt icke impregnerade ytor.  

 Bruksanvisning 

Manuell applicering. 
Späd ut 2–3 matskedar i en hink med varmt vatten. Rengör ytan 

och låt torka. Behöver ej sköljas av. 

 

Rengöring med maskrin (skrumaskin): 

1: 10 varmt vatten på mycket smutsiga ytor 

1: 20 varmt vatten på mellan smutsiga ytor 

1: 30 varmt vatten på lätt smutsiga ytor 

I övrigt följ instruktioner för maskinrengöring. 

   Åtgång per m² 

 

 1L 

Yta om 20m² 
 

Upp till 40 tvättar 

   Övrigt 

Viktigt: för behandling av polerade ytor och högblanka plattor 
behöver man avsluta med att polera torrt med mjuk trasa eller 
maskin. OBS! Gäller ej betongplattor från Marrakech Design. 

Innehåller: 5%-15% anjoniskt ytaktivt medel samt 5–15% icke-
joniskt ytaktivt medel. Innehåller även parfym. 

Ingredienser: www.ecoprotec.co.uk/dr 

 

 

 

 

 Förvaring av produkt 

 

Förvaras svalt, torrt och i frostfri miljö. Produktens hållbarhet är upp 

till två år. 

Hälsa, säkerhet & miljö 

 
Förvaras utom räckhåll för barn.  

Använd skydd för ögon, kläder och händer vid applicering. Tvätta 

händerna noga efter användning. 

OM KONTAKT MED ÖGONEN: skölj noggrant med vatten, om 

kontaktlinser används ska dessa avlägsnas och därefter sköljas 

med vatten. Om ögonirritation uppstår, uppsök vård. 

Förvaras i sluten behållare. 

Lämna innehållet/behållaren till återvinningscentral enligt lokala 

föreskrifter.  

               FARA 

 

Fara uppstår endast när produkten är koncentrerad och inte utspädd.  

 

 
  
 

Denna information erbjuds utan garanti. Produkten bör användas med hänsyn till de förhållandena och ytorna som ska behandlas. 

Om du är osäker bör produkten testas på ett mindre synligt område. 

 

 

 

http://www.ecoprotec.co.uk/dr

