
 

 
 Kiehl-SanEco Konsentrat 

Sanitærrengjøring med frisk duft  
 
Egenskaper 
Sanitært daglig rengjøringsmiddel med hurtigvirkende rengjøringsegenskaper og langvarig  
frisk duft for rask fjerning av kalk og vanskelig smuss. Rengjorte overflater blir vannavvisende  
og hindrer ny oppbygging av kalk. Den nye kombinasjonen av syrer garanterer utmerkede  
rengjøringsresultater. Kiehl-SanEco Konsentrat er miljømerket med Eco-Label.  
 
Innhold (i henhold til 648/2004/EG) 
Anioniske tensider <5%, ikke-ioniske tensider 5-15%, organiske syrer, vann-oppløselige  
oppløsningsmidler, fargestoffer, dufter.  
pH-verdi (konsentrat): ca.  1                                       pH-verdi (klar-til-bruk løsning): ca.  2  
 
Bruksområder 
Egnet til bruk på alle syre- og vannavstøtende overflater og gjenstander i sanitære områder,  
som for eksempel beslag, servanter, badekar og dusjkabinetter, toalettskåler med sete og lokk,  
speil, fliser osv. av emalje, keramikk, glass, aluminium, messing, krom, rustfritt stål, syntetisk  
materiale eller lakk. Ikke egnet for bruk på kalk-baserte overflater, som for eksempel marmor  
eller terrazzo fliser.  
 
Bruksanvisning 
1 doseringsenhet = 40 ml 
 
Klargjøring av bruksløsning:  
a) Fyll 500 ml spray flaske  med kaldt vann opp til streken.  
    Tilsett 1 doseringsenhet fra Kiehl-SanEco Konsentrat flasken. 
b) Fyll 500 ml spray flaske  med kaldt vann opp til streken.  
    Tilsett 1 doseringsenhet fra Kiehl-SanEco Konsentrat flasken  
    via KIEHL doserings system (for eks. DosiExpress). 
c) Fyll 500 ml spray flaske via KIEHL dosierings system  
    (f.eks. DosiJet, DosiStation). 
d) Tilsett 80 ml (2 doserings enheter) til 8 liter kaldt vann.  
 
Avhengig av bruksområde, bruk skumsprøyte eller sprutekork. 
 
Daglig rengjøring med skumspray metoden:  
Spray skum på overflaten, bruk en klut eller en myk svamp og rengjør overflaten.   
La det virke i en kort stund, og skyll grundig.  
 
Daglig  rengjøring med sprutekork :  
Sprut bruksløsningen i toalettskålen eller i urinalet, bruk toalett børste og la virke i en kort stund.  
Spyl deretter.   
 
Også egnet for mopping i en eller to omganger. 
 

Forbruk per m² 
Overflaterengjøring: 0,4 ml 
 
 
GHS 05, Fare (i konsentrert form); 
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Forårsaker alvorlig øyenskade.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Bruk vernehansker/øyenbeskyttelse.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
P305+P351+P338 HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle.  
Inneholder: Lactic Acid (INCI).  

Ikke forbrukerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! 
 

Forpakning 
Kartong med 4 x1 liters doseringsflasker  Art.-Nr. j 40 15 07 
Kartong med 3 x 2 liters flasker  Art.-Nr. j 40 15 08 
Kartong med 6 x 500 ml  flasker (tomme) med skumsprøyte og  sprutekork Art.-Nr. z 01 23 70 
 Tåler ikke frost! 
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Merk  
Riktig dosering sparer kostnader og reduserer miljøpåvirkningene.  
Siden produktet er sterkt konsentrert i forhold til konvensjonelle  
(Ikke-konsentrerte) produkter, brukers bare en liten mengde.   
For mer informasjon, besøk EUs miljømerke nettside  
www.ecolabel.eu. De overflateaktive midler er basert på naturlige råvarer.  
Emballasjen kan resirkuleres. 


