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 Stone & Tile Intensive Cleaner 

För inomhus samt utomhusbruk 

Anpassad för travertin/kalksten, natursten, skiffer, marmor, granit, 

terrakotta, tegel, betong och terrazzo.  

En högkvalitativ intensivrengöring för att rengöra ovanstående 

typer av sten. Kan användas för att ta bort överapplicerad 

impregnering, linolja och andra mineraloljor. Observera att om 

denna produkt används måste Marrakech Designs plattor 

impregneras på nytt.  

 Bruksanvisning 

För att fastställa huruvida plattan som ska rengöras är 

färgbeständig samt hur mycket produkten ska spädas bör denna 

testas på en mindre synlig yta först. 

Ytlig rengöring: 1 del Intensive cleaner 10 delar varmt vatten 
Djuprengöring: 1 del Intensive cleaner 5 delar varmt vatten 
Extrema fall: 1 del Intensive cleaner 1 del varm vatten (för 

borttagning av oljebaserade produkter) 

Sopa eller torrmoppa golvet rent från smuts. Blanda önskad mängd 

Intensive Cleaner. Rengör ytan i små omgångar i taget på ett fuktat 

golv och låt verka i 5–10 minuter, håll golvet fuktigt och fortsätt 

moppa om plattorna börjar absorbera.   

 Åtgång per M2  

 

 1 LTR 

Ytlig rengöring 60m² 

Djuprengöring 30m² 

Extrema fall 15m² 

 Övrigt 

Skydda känsliga ytor under processen.  

Intensive cleaner ska inte användas för daglig rengöring. Innehåller 

mindre än 5% anjoniska tensider. 

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 

 
Innehåller: Reaktionsprodukt av bensensulfonsyra, 4-C10-13-sek-
alkylderivat. och bensensulfonsyra, 4-metyl- och natriumhydroxid; 2,2'-
iminodietanol 

 
Vid ögonkontakt: skölj noggrant med vatten, om kontaktlinser 
används ska dessa avlägsnas och därefter sköljas med vatten. 
Om ögonirritation uppstår, uppsök vård. 
Skadligt för vattenlevande organsimer med långvariga 
effekter. 
 
Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skydd för ögon/ansikte, 
kläder och händer vid applicering 
 
Lämna innehållet/behållaren till återvinningscentral enligt lokala 
föreskrfiter.  
 
  
 

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. 
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