
Fliser  

■	 Sugende
■	 Ikke sugende
■	 Glaserede fliser
■	 Uglaserede fliser
■	 Keramiske fliser
■	 Porcellenato, glaseret
■	 Porcellenato, uglaseret
■	 Limestone
■	 Travertin
■	 Marmor
■	 Kalkholdige natursten
■		Skifer
■ Granit
■ Mosaikfliser
■ Glasfliser
 

Basisk rensemiddel til fjernelse af snavs og 
fedt.

•  Til affedtning af alle overflader, der tåler vand

•  Opløser og fjerner olie, voks, sæberester, snavs og fedt

7110 base cleaner anvendes til at fjerne fedt og snavs på alle 
overflader, der tåler vand. Anvendes til grundig rengøring eller 
affedtning af underlag inden videre behandling.

7110 base cleaner blandes med vand og er klar til brug. 

7110 base cleaner leveres i 1 l. flaske. 
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Produktbeskrivelse
Basisk rensemiddel, der indeholder vand, tensider, parfume, 
metasilikat og fosfat.

Tekniske data 

Anvendelsesområde
Kan anvendes på alle overflader inde og ude. Virker mat-
terende på blanke overflader (maling og lak). Kan mis-
farve linoleum ved høj koncentration. Må ikke benyttes i 
forbindelse med ubehandlede træoverflader. 

Udførelse 
7110 base cleaner blandes med vand i forholdet 0,5 l til 10 
l vand. Påføres med børste, moppe eller klud og arbejdes 
grundigt ind i overfladen. Lad rensemidlet virke i nogle 
minutter (5-10 min). Derefter bearbejdes overfladen grundigt 
med padmaster, skuresvamp eller klud - alt efter behov. 
Rensemidlet fjernes, hvorefter der skylles grundigt efter 
med rent vand. Sørg for at al snavs fjernes fra overfladen.

Arbejdshygiejniske forhold
MALkode 00-3 (1993)    PR nr.: 2210520

Produktet er stærkt affedtende. Brug handsker.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

EU deklaration
<5% fosfater

<5% kationiske tensider

parfume

Emballage
1 l. plastikflaske.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres frostfrit. Holdbarhed: 3 år i 
ubrudt emballage. 

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og  
fliseforretninger overalt i landet.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

pH værdi (koncentreret): 11,4

pH værdi (brugsopløsning): 9,8

Anbefalet arbejdstemperatur: 10-40°C

Forbrug/opløsning: 0,5 l/10 l vand  

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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