Sprint 200 Pur-Eco
Allrengöringsmedel
Produktbeskrivning
Alkoholbaserat allrengöringsmedel för daglig rengöring av glas och alla
vattentåliga hårda ytor.
Produktegenskaper
• pH-neutralt i brukslösning
• Snabbverkande
• Effektiv formulering baserad på alkohol och tensider från naturliga källor
• Miljömärkt med EU Ecolabel
• Fräsch doft
Produktfördelar
• Lämplig för användning på vattentåliga ytor såsom speglar, glas, glaserad
keramik och plastytor
• Rengör utan att lämna rester eller hinnor
• Avlägsnar effektivt fingeravtryck smutsfläckar
• Lämnar en fräsch citrusdoft
Bruksanvisning
Dosering
Sprint 200 Pur-Eco finns i olika förpackningsformat och ska doseras manuellt
eller via SmartDose eller QuattroSelect systemet. För detaljerad information om
rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och
minimerar miljöpåverkan.
Användning
Spraymetod
• Spraya lösningen på en fuktig duk, gärna en mikrofiberduk, och rengör ytan
• Bearbeta svårare fläckar med lämpligt redskap
• Skölj eller byt duk regelbunden
Hinkmetod
• Applicera lösningen med en duk/svamp eller mop aoch torka av
• Bearbeta svårare fläckar med lämpligt redskap
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Allrengöring
Teknisk information
System

Artikelnamn/Förpackning

Sprayflaska

Hink

Utseende

pH
koncentrat

pH
brukslösning

Relativ densitet
(20°C)

Standard

Sprint 200 Pur-Eco 6x1L och
2x5L

4.5-9ml i 500 vatten
(0.9-1.8%)

30-90 ml / 10L
(0,3% - 0,9%)

Klar, blå vätska

≈7

≈ 8 (2%)

0,99 g/cm3

SmartDose

Sprint 200 Pur-Eco SD 1 x 1.4 L

1 dos in 500ml (1%)

1-2 dos in 5L
(0.3-0.6%)

Klar, blå vätska

≈7

≈ 8 (2%)

0,99 g/cm3

QuattroSelect

Sprint 200 Pur-Eco QS 2x2,5L

1%

0,3%

Klar, blå vätska

≈7

≈ 8 (2%)

0,99 g/cm3

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation. Tomma spray- och appliceringsflaskor finns tillgängliga. För
standard produkter 1L och 5L finns det pumper tillgängliga.
Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständing information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsdatablad.
Endast för professionell användning.
Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.
Att beakta
Testa materialets tålighet och reaktion på produkten på en liten undanskymd yta innan användning.
Miljöinformation
Sprint 200 Pur-Eco är miljömärkt med EU Ecolabel, licensnummer DK/020/006. Använd korrekt dosering för att minimera
miljöpåverkan. Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EC
648/2004.
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