
Produktbeskrivning
SURE Washroom Cleaner är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% 
biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga 
rengöringsbehov.

SURE Washroom Cleaner är ett koncentrerat sanitetsrengöringsmedel för daglig 
användning på alla vattentåliga hårda ytor, såsom toalett, kakel, porslin, etc. Produkten 
är miljömärkt med EU-Ecolabel.

Produktegenskaper
• Idealisk för daglig städning av alla vattentåliga hårda ytor

• Lämna inga rester

• Utan färg och parfym

• Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser

• 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer

• Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar
• Koncentrerad formulering med låg användningskostnad

• Kraftfull rengöringsförmåga, tar lätt bort fett, smink och tvål rester

• Daglig användning förhindra uppbyggnad av kalkavlagringar

• Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

Bruksanvisning
Dosering:
Spraymetoden: Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten och dosera 7ml SURE 
Washroom Cleaner till flaskan.

Hinkmetoden: Dosera 15 ml (0,3%) till 5L vatten i en hink.

Applicering:
Spraymetoden: 
• Spraya rengöringslösning på en duk och torka rent

• Använd en skurrsvamp för att ta bort ingroddad smuts

• Skölj eller bytt duken regelbunden

Hinkmetod:
• Applicera rengöringslösning med en duk/svamp eller mopp och torka rent

• Använd en skurrsvamp för att ta bort ingroddad smuts
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Teknisk information
Utseende:  färglös eller svagt gul vätska

pH koncentrat: ≈ 12

Relativ densitet (20°C):  1.02

Viskositet (20°C):  <50 mPa.s 

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsdatablad.  
Endast för professionell användning. 
Förvara i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan SURE Washroom Cleaner användas på alla vattentåliga material och ytor. Använd inte på 
vattenkänsliga ytor/material (t.ex. obehandlad golv eller kork) Testa materialets tålighet på en undanskymd plats innan produkten används. 

Miljöinformation
SURE Washroom Cleaner är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301A test. 
Alla ytaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU Detergent Regulation, EC 648/2004. 
Miljömärkning med EU-Ecolabel (under ansökan).

Förpackningsstorlekar
SURE Washroom Cleaner finns båda som 1L flaska samt 5L dunk, med förpackningar lämpade för plaståtervinning. 
5L förpackningen kan med fördel användas för att återfylla 1L flaskor.
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