
 

 
 Vinox-eco 

Kalk og fedt fjerner 

Egenskaber 
Hurtigtvirkende rengøringsaktivt kalk- og fedtløsner på økologisk retningsvisende syrebasis. Den  
miljørigtige sammensætning af Vinox-eco muliggør en intensiv kalkløse effekt samt emulgering af  
olie og fedtholdig substans. Produktet er uden duft- og farvestoffer og derfor særdeles velegnet til  
brug i levnedsmiddelområdet. Anvendes produktet på syrefølsomme overflader vil opståede skader  
være uoprettelige. 
 

Indhold (iht 648/2004/EF) 
Nonioniske tensider 5-15%, organiske syrer, korrosionsinhibitor. 
pH-værdi (koncentrat): ca. 0,5                                               pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 1,5 
 

Anvendelsesområde 
Velegnet til brug på alle syre- og vandresistente overflader og materialer, specielt 
velegnet i køkkener og på fødevareproducerende områder, som væg- og gulvfliser, 
sikkerhedsklinker, samt arbejdsborde og kedler/tanke af rustfrit stål. Kan anvendes 
til fjernelse af cementslør på vand- og syreresistente gulvmaterialer. 
 

Anvendelse 
Udfør en test på overfladen på et ikke synligt sted for at fastslå om produktet 
kan anvendes. Vær opmærksom på syreømtålige områder der grænser op til 
det område der skal afrenses. Evt. beskyt området ved afdækning. 
 
Grundrengøring 
Afhængig af besmudsningsgraden, doser 1 l Vinox-eco i 2-8 l koldt vand. 
Befugt først området med rent vand. Fordel herefter brugsopløsningen 
ud over gulvet og bearbejd med skuremaskine monteret med børste. 
Giv virketid og skyl grundigt efter med rent vand. 
 
Overfladerengøring 
Afhængig af af besmudsningsdraden, doser 0,5 l Vinox-eco i 5-8 l 
koldt vand. Hæld brugsopløsningen i spray/bruseflaske og 
udsprøjt på objektet. Giv virketid og skyl grundigt efter med rent 
vand. Beskyt tilstødende syrefylsomme områder/materialer. 
Vinox-eco kan anvendes i lavskumanlæg eller Arcantec. 
Overflader der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal efter 
rengøring skylles efter med rent vand (8 Liter pr m²). 
 
Producent og leverandør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop 
som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. 

Forbrug pr m² 
Grundrengøring: 75 – 150 ml 
Overfladerengøring: 5 ml 

GHS 05, Fare (i koncentrat);  
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/ 
beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VVED KONTAKT MED ØJNENE: 
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. 
Indeholder: Methanesulfonic Acid (INCI).   
Ikke forbrugerprodukt iht.1999/44/EF Art. 1! 

Emballage 
6 x 1 L Flasker i karton Vare-Nr. j 55 14 01 
10 L Dunk Vare-Nr. j 55 14 10 
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Bemærk  
En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen. 
Med produktets høje koncentration, skal der i sammenligning med andre 
produkter (ikke koncentrerede) benyttes mindre dosering. Der findes yderligere 
oplysninger om EU's miljømærke på følgende web-sted: www.ecolabel.eu. 
Tensider fremstillet af vegetabilske råvarer. Emballage kan recirkuleres. 


