
Beskrivelse
Sprint Emerel er et stærkt grundrengøringsmiddel til hurtig og effektiv rengøring af 
overflader, der tåler vand, samt gulve uden pleje/polishfilm. Fjerner nemt genstridige 
fedtbelægninger og andet genstridigt snavs.

Egenskaber
• Den specielle indholdssammensætning gør den i stand til at fjerne de fleste 

snavsbelægninger

• Effektiv formulering

• Frisk parfume

Fordele
• Giver et godt rengøringsresultat på nikotinfilm, blæk, mærker fra blyant og kuglepen, 

læbestift, sorte mærker efter hæle, fedtede madrester og andet genstridigt snavs

• Velegnet til de fleste overflader og gulve, der tåler vand

• Efterlader en behagelig og frisk parfume

Brugsanvisning
Dosering:
Minimum dosering:   100 ml til 10 ltr. brugsopløsning (1% / 1:100).

Kraftig besmudsning:   Øg doseringen ved kraftig besmudsning.

Anvendelse

Alt over gulvniveau:
Spande metoden: Doser produktet i en spand fyldt med vand og påfør opløsningen 
med en klud/svamp. Lad virke kort tid, skur hvis nødvendigt og fjern snavsevandet.

Gulve: Doser produktet i en spand/tank fyldt med vand, påfør opløsningen 
med en mop eller maskine. Lad virke kort tid, skur hvis nødvendigt og fjern 
snavsevandet. Efterskyl overfladen med rent vand hvis nødvendigt.

Vigtigt
Må ikke bruges på aluminium og overflader, der ikke tåler alkali eller vand. Må ikke 
bruges på gulve med pleje- eller polishfilm. Test materialets følsomhed på et ikke 
synligt sted før brug.
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Indhold og funktion
Vandig opløsning af benzylalkohol (plet- og fedtløsner), anionisk tensid (befugter, fedtløsner), nonionisk tensid (befugter, fedtløsner) 
monoethanolamin (plet- og fedtløsner), hydrotrop (stabilisator), sæbe (fedtløsner), MGDA (kalkbinder), parfume (dufter) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. 
Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring
Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet -6 ºC til 40 ºC.

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer, som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU Direktiv 648/2004/EG og 
tilhørende senere ændringer.
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Tekniske data

Doseringsplatforme Varenr. Beskrivelse/Pakkestr. Spand Udseende
pH-værdi 
koncentreret

pH-værdi i 
brugsopløsning

Relativ 
massefylde 
(20°C)

Standard 
koncentration

100857907 2x5 ltr. Dunk 100 - 200 ml pr. 10 ltr. vand (1 - 2%) Klar, blå 
væske

11,0 – 11,4 10,5 +/- 0.5 
ved 1% 

1,03 g/cm³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.


