
Miljömärkning

3065 0024

(GÄLLER ENDAST 1-5L)

Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller 
etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna 
grundligt efter användning.  Använd skyddshandskar / skyddsklä-
der / ögonskydd / ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med 
mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj för-
siktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök 
läkarhjälp.
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STENGRUND
GOLVRENT
Praktisk information
Användning
Produkten används som ett dagligt 
rengöringsmedel som får bort fett 
och smuts från sten, betong och 
trägolv. Den lämnar en skyddande 
film som ger en smutsavvisande yta. 
Produkten rengör och skyddar i ett 
och samma moment. Produkten kan 
även användas vid ytbehandling för 
impregnering av absorbenta sten-
golv och obehandlade trägolv. Går 
att använda med olika städmetoder 
manuell städning, fuktmoppning och i 
kombimaskin. För industriell använd-
ning. 

Egenskaper
Ett miljömärkt kombinationsmedel för 
att dels ge rengörande effekt i daglig 

städning för att bibehålla ytskyddet 
och efterlämna en slitstark smuts-
avvisande yta, dels ge obehandlade 
eller absorbenta ytor en impregne-
rade yta vid ytbehandling. Fungerar 
utmärkt som dammbindning för 
betonggolv.

Skyddsutrustning 
Använd skyddshandskar.
Vid risk för stänk i ögonen använd 
skyddsglasögon/visir.

Doseringsanvisningar
Daglig rengöring: 10-50ml till 10l 
vatten
Ytbehandling 20-30% lösning 2-3l/10l 
vatten. 
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Klassificering



STENGRUND
GOLVRENT

Ingredienser
Fettsyror, komplexbildare, natriumhy-
droxid och vatten.

pH-Värde
pH 9,5 i koncentrat och ca 8 i bruks-
lösning.

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år.

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar. 
Skruva av kapsylen innan återvinning 
av förpackningen för att underlätta 
återvinningen.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
11201 1000 ml 

9 x 9 x 26 cm
1 kg 

33 x 25 x 32 cm 12 st/kartong
480 st/pall

112005 5000 ml
30x 18 x 12 cm
5 kg

20 x 38 x 32 cm 3 st/kartong
108st/pall

112025 25 l
44 x 26 x 26,5 cm 
25 kg

- 24st/pall

112200 200 l
93 x 57 x 57 cm
200 kg

- 2st/pall

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
 11201 7331244112017 17331244112014 27331244112011

112005 7331244112055 17331244112052 27331244112059

112025 7331244112253 - 27331244112257

112200 7331244112208 - 27331244112202
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Tullnr: 34025090

Transport & EAN-koder  
UNSPSC: 47131805 UFI: 3MDE-R1C9-C20H-XKJ5


