
STEG 1: Avfettning
 

     

Activa Hurricane 
Alkaliskt skumrengöringsmedel 
• För sanitetsutrymmen 
• För storkök och chark
• För applicering med skumspruta 

Beskrivning: Activa Hurricane är ett avfettande rengörings-
medel speciellt framtaget för applicering med skumspruta. 
Skumbildningen gör att produkten hänger kvar längre på 
vertikala ytor och hinner verka. Activa Hurricane löser effek-
tivt tvålrester, fett och smuts. Används endast i skumsystem. 
Parfymerad. 

Bruksanvisning: Activa Hurricane ska användas som första 
steg för att lösa fett, tvål och hudrester i duschar och olika 
typer av fett i storkök. 

Lägg ut skummet och låt verka i 5-10 minuter. Medlet ska 
inte torka in. Lägg ut mer skum om så behövs. Vid behov, 
använd lämplig rondell eller skurblock. Skölj noggrant av 
hela ytan med rent vatten och låt torka. 

Produkten hälls i koncentrat i skumsprutan med inställd 
dosering enligt nedan. Används Activa Hurricane i tryckspruta 
eller sprayflaska med skumtrigger blandas den enligt dose-
ring nedan. Activa Hurricane bör inte användas med vanlig 
sprayflaska då aerosolbildning uppstår och kan påverka 
andningen. Efter Activa Hurricane ska Activa Storm användas. 

Dosering:
Skumspruta: 1%-2,2% beroende på vattenhårdhet. 
1% = Lila doseringsplugg
1,4% = Turkos doseringsplugg
2,2% = Brun doseringsplugg
 Tryckspruta: 20 ml till 10 liter vatten

30221 Activa Hurricane 1 liter, 12 st/krt
30222 Activa Hurricane 5 liter, 2 dnk/krt

STEG 2: Avkalkning
 

     

Activa Storm
Surt skumrengöringsmedel
• För sanitetsutrymmen
• För applicering med skumspruta 

Beskrivning: Activa Storm är ett kraftfullt kalk- och 
rostborttagningsmedel för sanitetsutrymmen. Anpassad för 
skumsystem. Parfymerad. 

Bruksanvisning: Activa Storm skall användas som ett andra 
steg för att lösa rost och kalkavlagringar efter att fett, tvål och 
hudrester tagits bort med Activa Hurricane. Produkten hälls i 
koncentrat i skumsprutan med inställd dosering enligt nedan. 
Används Activa Storm i tryckspruta eller sprayflaska med 
skumtrigger blandas den enligt dosering nedan. 

Lägg ut skummet och låt verka i 5-10 minuter. Medlet ska 
inte torka in. Lägg ut mer skum om så behövs. Vid behov, 
använd lämplig rondell eller skurblock. Skölj noggrant av 
hela ytan med rent vatten och låt torka. 

Activa Storm bör inte användas med vanlig sprayflaska då 
aerosolbildning uppstår och kan påverka andningen. OBS! 
Blanda ej med produkter som innehåller klor. Bör ej användas 
på syrakänsliga ytor som t.ex. marmor. 

Dosering: 
Skumspruta: 1%-2,2% beroende på vattenhårdhet. 
1% = Lila doseringsplugg
1,4% = Turkos doseringsplugg
2,2% = Brun doseringsplugg
 Tryckspruta: 20 ml till 10 liter vatten

30225 Activa Storm 1 liter, 12 st/krt
30226 Activa Storm 5 liter, 2 dnk/krt

STEG 3: Desinficering/daglig rengöring
 

     

Activa Scirocco
Allrengöringsmedel
• För daglig användning i skumsystem
• För applicering med skumspruta

Beskrivning: Activa Scirocco är ett allrengöringsmedel för 
daglig användning i skumsystem. Rengör och desinficerar 
alla ytor. Långtidsverkande desinfektion. Motverkar dålig lukt. 
Avlägsnar svartmögel. Parfymerad. 

Bruksanvisning: Activa Scirocco ska användas som ett 
tredje steg för den dagliga rengöringen och underhållet av 
sanitetsutrymmen. Produkten hälls i koncentrat i skumspru-
tan med inställd dosering enligt nedan. 

Lägg ut skummet och låt verka i minst 5 minuter. Vid behov, 
använd lämplig rondell eller skurblock. Skölj noggrant av 
hela ytan med rent vatten och låt torka.

Används Activa Scirocco i tryckspruta eller sprayflaska med 
skumtrigger skall den blandas enligt dosering nedan. 

Dosering: 
Skumspruta: 1%-2,2% beroende på vattenhårdhet. 
1% = Lila doseringsplugg
1,4% = Turkos doseringsplugg
2,2% = Brun doseringsplugg
 Tryckspruta: 20 ml till 10 liter vatten

30231 Activa Scirocco 1 liter, 12 st/krt
30232 Activa Scirocco 5 liter, 2 dnk/krt

Activa Skumrengöring


