
  

 

 Sanikal-Konsentrat 

Hygiene i sanitære områder      

Egenskaper 
Syre- og klorfritt konsentrert sanitærrengjøringsmiddel, til bruk på alle vannresistente overflater og 
gjenstander i sanitære områder. Fjerner kalk og såperester, så vel som fett og olje. Overflater behandlet 
med Sanikal-Konsentrat blir vann -og smussavvisende. Langvarig frisk duft. Klar-til-bruk løsningen er 
klargjort fra konsentrat og er i samsvar med anbefalingene fra armaturprodusentene. 
 

Innhold (i henhold til  648/2004/EG) 
Anioniske overflateaktive midler < 5%, ikke-ioniske overflateaktive < 5%, vann-løselige løsningsmidler, 
kompleksdannere, vedlikeholdsstoffer, tilsetningsstoffer, fargestoffer, dufter. 
pH-verdi ( konsentrat ): ca. 9.5         pH-verdi ( klar-til-bruk løsning ) : ca. 7.5 
 

Bruksområder 
Egnet til bruk på alle vannresistente overflater og gjenstander i sanitære områder, som for eksempel 
armaturer, håndvasker, badekar og dusj, toalettskål med sete og lokk, innrammede installasjoner, speil, 
fliser osv. av emalje, keramikk, glass, aluminium, messing, krom, rustfritt stål, syntetisk materiale eller lakk.  
Kalsitt-baserte steiner, som marmor, kan bli matt ved bruk av produktet. 
 

Bruksanvisning 
1 doseringsenhet = 40 ml 

 
Klargjøring av bruksløsning: 
a) Fyll 500 ml sprayflaske med kaldt vann opp til markeringen.  
    Tilsett 1 enhet (1 doseringskopp) fra Sanikal-Konsentrat flaske. 
b ) Fyll 500 ml sprayflaske med kaldt vann opp til markeringen.  
     Tilsett 1 enhet (1 trykk) Sanikal-Konsentrat via KIEHL doseringssystem  
      (f.eks DosiExpress). 
c ) Fyll 500 ml sprayflaske via KIEHL doseringssystem (f.eks DosiJet,  
     DosiStation). 
d) Tilsett 80 ml (2 doseringsenheter) til 8 liter kaldt vann. 
 
Avhengig av bruksområde, bruk sprøyte (aerosol-fri) eller spray enhet. 
 
Daglig rengjøring med skumflaske (aerosolfri): 
Spray skum på overflaten, en klut eller en ikke -slipende svamp og rengjør  
overflaten. La det virke i en kort stund, og skyll grundig. 
 
Daglig rengjøring med sprayflaske: 
Spray klar-til-bruk løsning i toalettskålen eller urinalet, bruk toalett børste  
og la virke i en kort stund. Spyl deretter. 
 
Mopping 1 trinns- eller 2 trinns metoden: 
Også egnet for mopping i 1 eller 2 trinns metode. 
 
For lett og middels tilsmussing en halv dose er tilstrekkelig. 
 

Forbruk per m² 

Mopping / overflaterengjøring: 0,4 ml 

 

GHS 07, Fare (i konsentrert form); 
H319 Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. P280 Bruk vernehansker/tøy/øyen/ansiktsvern.  
P305/351/338 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.  
Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EC Art . 1 ! Kun til profesjonelt bruk.  

 
 
 
 
Forpakning 

Kartong med 4 x 1 liters doseringsflasker      Art.-Nr. j 40 24 07 
Kartong med 3 x 2 liters flasker      Art.-Nr. j 40 24 08 
 

Sanitær  
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