Tekniskt Informationsblad

AURO Växtsåpa Nr 411

Naturfärger

Produkt/Användningsområde
Mild vattenbaserad underhållsprodukt för universell rengöring av lätt till moderat nersmutsade ytor. Lämplig för
keramik, sten, oglaserat kakel, plast, linoleum, rostfritt stål och vissa fall för hartsbehandlade, impregnerade och
vaxade ytor. Kan även användas för rengöring av verktyg, tex penslar och rollers.
Inte lämpligt för filmbehandlade ytor.
Innehåll
Koncentrat bestående av vatten, tvållösningar av lin-, solros-, soja-, raps-, lavendel- och kokosolja, olika
sockerlösningar och alkohol.
För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.
Appliceringsmetoder
Använd växtsåpan outspädd eller späd ut den i varmt vatten enligt tabellen nedan beroende på hur den skall
användas.
Riskklass

Ingen

PH-värde

Ca 9,5

Rekommenderad
spädning

Utspädning i 10 liter vatten;
- Lätt nersmutsad yta: Max 0,2% (10-20ml växtsåpa på 10 Liter vatten). För
regelbunden rengöring av trägolv, torka ytan enbart med denna lösning.
- Kraftigt nersmutsad yta: Använd outspädd, men testa först för att undvika
skador på ytorna.
- Verktygsrengöring: Stryk ut så mycket som möjligt från verktygen.
Använd outspädd och låt verktygen stå i växtsåpan kortare eller längre tide
beroende på nedsmutsningen. Skölj ordentligt med vatten efteråt.

Lagring

Ca: 24 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt

Förpackningsmaterial

Bleckburk, pipen gjord av polyethylene.

Observera
Skaka burken före användning.
(Säkerhetsinformation) Undvik att få medlet i ögonen.
Använd endast rostfria behållare.
Även naturliga rengöringsmedel måste förvaras oåtkomligt för barn.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad
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Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men
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