RENGJØRING OG AVFETTING

Novakleen pH9

Kraftig og miljøvennlig rengjøringsmiddel
• Biologisk nedbrytbart
• Vannbasert
• Kraftig og hurtigvirkende - klar til bruk
• Universell - kan brukes på både harde og
bløte overflater
• Behagelig lukt
BESKRIVELSE
Kraftig og miljøvennlig rengjøringsmiddel. Passer for
de fleste overflater. Fjerner organisk smuss som fett,
olje, tjære, nikotin- og diesel-rester, bremsestøv, døde
insekter, skokrem, tusj-merker etc. Novakleen pH9
oppfyller HACCP næringsmiddelstandard.
BRUKSOMRÅDER
Bygg, takarbeid, interiørdesign, VVS, maling,
tapetsering, vedlikehold, rengjøring, sveising mm.
Flekkfjerning av f.eks olje, fett, sot, skokrem, nikotin
og kvae. Egner seg godt til vask og vedlikehold av:
1. BYGG/TRE
Yttervegger, stukkaturer, tak, terrasser, brostein,
kjøkken, bad, slakterier, matproduksjon, levegger,
hagemøbler, carport mm av harde treslag
(for eksempel eik, ask, bøk etc.)
2. NATURSTEIN
Vegger, gulv, peiser/ovner, terskler/trinn av granitt,
marmor, skifer, hvit kalkstein mm
3. PLAST
Vindfang, utvendige persienner, båter, campingbil/vogn, hagemøbler, presenning, svømmebassengtrekk,
markiser, rammeverk, skap, gulv mm
4. BEHANDLET OG UBEHANDLET MATERIALE
Sykler, mopeder og motorsykler, biler, motorer,
maskiner, gressklippere, stativer, porter mm uten å
påvirke overflaten
5. TEKSTIL
Tepper, bilseter, møbler mm
6. GULV
Industrigulv, gulvbelegg, epoxy gulv, betonggulv,
keramikkgulv, garasjegulv, gulv i husdyrsbur mm
7. LUKT
Fjerner lukt av kjemikaliesøl, dyr, og annen vond lukt

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Lukt
pH
Fysisk tilstand ved 20°C
Brennbarhet
Vannoppløselig
Giftighet
Oppbevaring
VARENUMMER

Frisk
9.1
Flytende
0
Løser seg opp i vann
Ingen, men skal ikke svelges/
inhaleres
Kjølig og tørt
FORPAKNING

N490410396

1l

N490415

5l

N490425

25 l

N490420

210 l

1. Sjekk alltid materialet for farge hurtighet på et lite
synlig område først.
2. Spray Novakleen pH9, start på bunnen og jobb deg
oppover. La det virke (+/- 2 min.).
3. Dersom nødvendig, bruk en stiv børste til å børste
smuss ut av porene.
4. Tørk av smuss, start på bunnen og jobbe deg
oppover med en ren klut.
5. Skyll alltid med rent vann etterpå.
6. Ved påføring på tekstiler, møbeltrekk eller tepper,
må man alltid behandle hele området og deretter
tørke av med en klut og støvsuge.
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