
Den nordiske svane er en uafhængig mul-
tinational miljømærkningsordning indført 
af det nordiske ministerråd. I tæt samar-
bejde med EU-miljømærket „blomsten“ 
garanteres en vis miljøstandard. Formålet 
med svanen er at give information til for-
brugerne, så de kan træffe det bedste 
miljømæssige valg af produkt.

25 - 100 

PROFESSIONELT RENGØRINGSSYSTEM
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Imi clean
MILJØMÆRKET  
UNIVERSALRENGØRINGSMIDDEL
Imi clean er et effektivt og mildt universalrengøringsmiddel, der rengører uden at 
efterlade striber. Det er specielt egnet til blanke overflader. Imi clean har neutral pH-
værdi og er biologisk letnedbrydelig. Produktet fjerner effektivt fedt og snavs fra alle 
vandresistente overflader. Produktet er materialevenligt, uden parfume og farveindikator.
Imi clean er en del af Ecolabs miljømærkede produktportefølje, der er mærket med 
Svanen.
Anvendelse: Til alle vandfaste overflader f.eks. stengulve, plast, behandlede overflader/
gulve og keramiske fliser. 

 Clean - Til både de daglige og større rengøringsopgaver.

 Safe - Special udvælgelse af råvarer garanterer en høj økologisk standard.

 Efficient - Fremragende rengøringsresultat selv ved lav brugskoncentration.

BRUGERVEJLEDNING

1 Kontroller etiket eller hygiejneplan for
    mere detaljerede oplysninger.
2 Dosér 25 - 100 ml Imi Clean pr. 10 L
    vand, alt afhængig af besmudsnings-   

graden.
3 Til overfladerengøring anvendes Imi
    clean brugsopløsningen i kombination
    med farvekodede Polifix mikrofiber-

klude. Hermed elimineres risiko for 
krydskontamination. Aftør overfladen.

4 Til manuel gulvrengøring anbefales det
    at anvende produktet i kombination med
    Ecolab rasant moppe system
5 Efterskylning ikke nødvendig.

INFORMATION
Kun en lille mængde af produktet 
er  nødvendigt i forhold til tilsvarende 
produkter. Korrekt dosering reducerer 
omkostninger og mindsker påvirkningen 
af miljøet. For mere information se 
hjemmesiden: http://ecolabel.dk.
Test materialets forenelighed før brug, 
på et ikke iøjnefaldende sted. Anbring et 
advarselsskilt „vådt gulv“ indtil gulvet er 
fuldstændigt tørt. 
Kun til professionelt brug! 
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af  
professionelle brugere

SIKKERHED
Må ikke blandes med andre produkter. 
Opbevares utilgængeligt for børn. For 
flere informationer se produktetiket og 
sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING
Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 
-5 - 40 °C. pH (100%): 8

EMBALLAGE 
12 x 1 L, 2 x 5 L
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