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Procur-koncentrat 

Koncentreret vaskeplejemiddel med 
specialeffekt 
 
Egenskaber 
Rengør effektivt og efterlader en speciel - polerbar - plejefilm, der modvirker at 
tyggegummirester og selvklæbende etiketter hæfter sig til gulvet, lige som sorte 
hælmærker reduceres betydeligt. Ved regelmæssig brug af Procur-koncentrat  
bliver plejefilmen på gulvet fornyet, hvorved opbygning af en uhensigtsmæssig  
mængde plejefilm undgås. Procur-koncentrat tørrer op med en stribefri silkemat  
glans, der med den foreskrevne dosering er skridhæmmende. En friktion målt efter  
DIN 18032 del 2 mellem 0,4 my og 0,6 my giver et resultat, der opfylder  
friktionskravene i sportshaller, (Friktionstest er gennemført af FMPA, Baden- 
Würtenberg, Tyskland, Otto-Graf-Institet). Produktet er derfor særdeles velegnet  
til rengøring i idrætshaller samt på øvrige arealer med stor belastning og, hvor der  
ønskes en skridhæmmende overflade. 
 

Indhold (iht. 648/2004/EF) 
Nonioniske tensider 5-15%, vandopløselig opløsningsmiddel, plejekomponenter,  
additiver, farve, duft (Linalool).  
pH-værdi (koncentrat): ca. 4,5                     pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 7  
 

Anvendelsesområder 
På alle vandtålende, hårde og flexible gulvmaterialer som f.eks. linoleum, gummi,  
marmor, kunststen, vinyl, epoxy, betonfliser  samt på polishbehandlede overflader. 
Særdelse anvendelig, hvor der er store krav til gangsikkerhed som f.eks.  
i sportshaller og i ældreboliger.  
 

Anvendelse 
1 doseringsmål = 25 ml. 
 
Daglig rengøring (moppe / maskinel vådrengøring): 
1 dosering pr. 8 l koldt vand eller dosering via 
Kiehl-Doseringssystem 1:320. (f. eks. Dosifill). 
Ved let til middel besmudsning kan halv dosering  
være tilstrækkelig. 
 
Polering: 
Gennem periodisk polering (ca. 1000 RPM) ophærdes  
plejekomponenterne, trafikspor reduceres og slidstyrken øges. 
 
 
Microbeskyttelse: 
1 dosering til 1 l koldt vand. 

Forbrug pr. m² 
Moppe / maskinel vådrengøring: 0,06-0,25 ml 
Microbeskyttelse: 0,75 ml 
 

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! 

Emballage 
Krt. 240 x 25 ml doseringsposer Vare-nr. j 30 05 54 
Krt 6 x 1 l flaske m/doseringstop Vare-nr. j 30 05 02 
10 l dunk Vare-nr. j 30 05 10 
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