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STORFIX STRONG
Ready-to-use grovrengöring

Praktisk information

Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skydds kläder/ögonskydd/an-
siktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt linser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. Advarsel! Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/
vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser 
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Warning! Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. 
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Användning
Extra kraftfullt och snabbverkande 
Storfix för grovrengöring. Spraya 
produkten på ytan som ska rengöras, 
låt verka en stund och torka sedan av 
med en trasa. Kan användas på alla 
ytor som tål vatten men undvik att 
använda på målade ytor.

Egenskaper
Effektiv grovrengöring för daglig 
rengöring till grovrengöring. Effektivt 
för fläckborttagning av olja, fett, sot, 
klister, bläck och tusch mm.

Skyddsutrustning 
Skyddsglasögon rekomenderas om 
det finns risk
för stänk i ögonen.

Doseringsanvisningar
Används i koncentrat.

Klassificering
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UNSPSC: 47131805

Ingredienser
Tensider, etanol, isopropanol och 
vatten.

pH-Värde
pH ca 11 i färdigblandad produkt. 

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 2 år.

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Tullnr: 34025090

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
 1029 750 ml 

27 x 10 x 5 cm
750 g 

35 x 21 x 28 cm 10 st/kartong
1 st/frp
440 st/pall 

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
1029 7331244102902 17331244102909 27331244010294
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Varningsmärkning transport & EAN-koder  
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