
SURE® Floor Cleaner

Gulvrengøringsmiddel

Beskrivelse
SURE Floor Cleaner er en del af en unik plantebaseret serie, bestående af 100%
biologisk nedbrydelige professionelle rengøringsprodukter til alle daglige
rengøringsbehov. SURE Floor Cleaner er et koncentreret lavtskummende
gulvrengøringsmiddel til daglig rengøring af alle hårde gulve, der tåler vand. Anbefales
til alle typer rengøringsmetoder, herunder gulvvaskemaskiner, skuremaskiner og
manuel gulvvask.

Egenskaber
•   Efterlader ingen produktrester på gulvet
•   Lavtskummende effektiv rengøring
•   Uden parfume og farve
•   Opfylder EU-Ecolabel og Cradle to Cradle kriterierne
•   Indeholder plantebaserede ingredienser fra naturlige og vedvarende ressourcer
•   100% biologisk nedbrydeligt
•   Ingen miljø faremærkninger. Ingen sikkerhedsadvarsler ved brug af produkt

Fordele
•   Økonomisk i brug grundet den koncentrerede formulering
•   Sikkert i brug på alle gulve der tåler vand
•   Intet gråligt skær eller fedtede gulve
•   Reduceret miljøpåvirkning

Brugsanvisning
Dosering:
Produktet fyldes i en fyldt tank/spand; Anvend en koncentration på 2,5 ml/liter vand.
(0,25%) Ved kraftig besmudsning øges koncentration til 10 ml/liter vand. (1%)

Anvendelse:
Rengør større områder med kombinationsmaskine og/eller mop - gerne
forimprægneret med SURE Floor Cleaner brugsopløsning i vaskemaskine.



SURE® Floor Cleaner

Tekniske data
Udseende: Gullig væske
pH-værdi (ufortyndet): 9.4 +/- 1
Relativ vægtfylde (20°C): 1.02
Viskositet (mPa.s; 20°C): <50
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket
originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.
Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet
Under de anbefalede forhold er SURE Floor Cleaner velegnet til alle overflader der tåler vand. Må derfor ikke bruges på vandfølsomme
overflader som ubehandlet kork og træ. Test materialets følsomhed på et ikke synligt sted før brug.

Miljøinformation
SURE Floor Cleaner formuleringen er 100% biologisk nedbrydelig i henhold til OEDC 301B test. De overfladeaktive stoffer som indgår i
dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004.
SURE Floor Cleaner opfylder kriterierne for miljømærkning med EU Blomsten og er tildelt licensen (EU: NL/019/012) samt kriterierne for
Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Certification #4284).

Emballagestørrelser
SURE Floor Cleaner er tilgængelig i flere størrelser og varianter.
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