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IDEEL TIL ANVENDELSE I GULVVASKEMASKINER - IKKE SKUMMENDE 
 
F50 rengøringssystem som består af rengøringsmidlet F50 og OSC pads som monteres på 
padholdere på gulvvaskere – ”Bedst at anvende på gulvvaskere som har egen trækkræft”.  
Det er det ultimative rengørings system, for alle typer porøse og microporøse  flisegulve, klinker, 
epoxy, marmor og marmorsplit mm. F50 systemet efterlader også glans på sort marmor, terrazzo, 
granitfliser og porcelænsfliser. F50 fjerner stærkt snavs, såsom olie, fedt, røg, nikotin og kan derfor 
stærkt anbefales som gulvrensevæske.  
F50 er ideel til at fjerne gråt slør på fliser/gulvene i supermarkeder, 
indkøbscentre og det meget snavsede grossistlager gulv. 
Kraftig virkning! 
OBS: på linoleum og andre gulvtyper der kræver plejefilm, her kan F50 kun anbefales som 
vekselvask.  
 
Ved brug af F50, renser man også sin gulvvaskemaskine indvendigt.  
F50 systemet består af to komponenter: F50 og  OSC Systempad som fås standart i 13” og 17” 
(andre størrelser kan bestilles) 	
Både F50 og OSC pads arbejder optimalt sammen og efterlader et meget højt rengøringsniveau i 
en og samme arbejdsgang.  
Det er også fantastisk til rens og øvrig hovedrengøring af alle overflader.  
Når F50 bruges korrekt, er konventionelt rengøringsmiddel overflødig.	
 
F50 kan anvendes i alle typer gulvvaskemaskiner, hvis man har anvendt andre rengøringsmidler 
anbefaler vi dog, at begge vand tanke tømmes og skylles med rent vand,  for ikke at blande 
forskelligt kemi. Fyld rentvandstanken med koldt vand, tilsæt det rigtigt doserede F50, 
normaldosering til daglig vask 0,8:40. 
Doseringsforslag: 

 
Vedligeholdelses rengøring og eller daglig rengøring med en gulvvasker:  
For at spare på miljøet kan man prøve at nøjes med dosering 1:60 dagligt og kun 1-2 gange 
ugentligt anvendes ovenstående dosering. Er resultatet ikke tilfredsstillende, øges dosering 
gradvist. 	
	
Monter nu OSC pads på gulvvaskemaskinen, kontroller om de sidder godt fast på padholderen og 
vær sikker på, at den ru hvide side vender op mod rondelholderen og den skumgummiagtige side 
vender mod gulvet. Undlad venligst at bruge børster på gulvvasker som padholder da det kan 
ødelægge pads. Nu kan rengøring begynde. 
Sørg for at du overlapper din kørebane på gulvet så du ikke får striber af rene og urene flader. 
Mængden af vand, skal doseres så der er vådt, svarende til vandmængde instillet til 1/3 til ½ 
vandmængde på gulvvaskeren. 
De må ikke tørre ud da det giver for høj friktion på gulvene. Pads kan her tage skade. Rengørings 
resultatet kan ses med det samme.  
 
OBS SIKKERHED: Opbevares utilgængeligt for børn. For direkte kontakt med produktet, brug 
handsker. Ved uheld afvaskes huden eller øjnene grundigt med vand, hvis det er nødvendigt søg 
læge. For mere information se EF - Sikkerhed. Opbevares tørt og frostfrit.	
	
Teknisk data for F50: pH: 12,5 -  lugtfri Mærkning - Tensidefri - irriterende overfladeaktiver.  
Ingredienser/forholdsregler: F50 indeholder vandopløselige stoffer, baser, 5 til mindre end 15% 
fosfater  
(tilladt til rengøring i fødevarer produktion). Det er ikke farligt, lugtfri og ikke-brændbart.  

Grundrengøring Kraftig virkende  Daglig rengøring Normal men effektiv 
Dosering   Dosering  
40 liter vand 2 liter  40 liter vand 0,8 liter 
60 liter vand 3 liter  60 liter vand 1,2 liter 
80 liter vand 4 liter  80 liter vand 1,6 liter 


