STRIL SERIEN

Uden farve & parfume. Milde & effektive, let nedbrydelige råvarer. Er hovedsageligt fremstillet af vegetabilsk
baserede råstoffer - naturens egne produkter, der let lader sig forny & som hurtigt nedbrydes i naturen.

STRIL KALKFJERNER

STRIL KALK+RUSTFJERNER

Fjerner kalksten og kalkpletter på
sanitære installationer, der tåler sur
påvirkning. (porcelæn, syrefaste klinker
og fliser, rustfrit stål og forkromede
overflader).

Fjerner kalksten og rustpletter på
sanitære installationer, der tåler sur
påvirkning (porcelæn, syrefaste klinker
og fliser, rustfrit stål og forkromede
overflader).

STRIL SANITET
koncentreret - alkalisk S109
Til rengøring af sanitetsudstyr,
glaserede og uglaserede fliser,
forkromede og emaljerede overflader,
glas, rustfri stål, hånd-vaske af stål og
porcelæn m.m.

Må ikke anvendes på terrazzogulve,
marmor og emaljerede overflader.

Må ikke anvendes på terrazzo, marmor
og emaljerede overflader.

S109 efterlader overfladen blank og har
en kalkhæmmende virkning.

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand
Kan anvendes koncentreret

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.
Kan anvendes koncentreret

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.
Kan anvendes koncentreret

pH i brugsopløsning ca. 2,2
pH i koncentration ca. 1,0

pH i brugsopløsning ca. 1,9
pH i koncentration ca. 1,0

pH i brugsopløsning ca. 7,3
pH i koncentration ca. 9,0

Varenr. 32 40 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 20,70
Varenr. 32 40 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 18,95

Varenr. 32 45 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 24,30
Varenr. 32 45 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 22,25

Varenr. 32 18 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 27,60
Varenr. 32 18 05*
3 x 5 ltr. pr. fl. 24,00

Varenr. 32 75 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 19,00
Varenr. 32 75 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 16,30

STRIL SANITETSRENS
alkalisk produkt S140
Til daglig rengøring af gulve og andet
inventar som tåler vand. Rengøring af
døre, karme, malede og lakerede
overflader, fliser, porcelæn og emalje.
Bør ikke anvendes som dagligt
rengøringsmiddel på linoleum.

STRIL DESINFEKTION

STRIL RENGØRING +
DESINFEKTION S107
Kombineret rengørings- og
desinfektionsmiddel til rengøring af
sanitære rum, telefoner, køleskabe,
frysere, gulve, vægge og inventar samt i
levnedsmiddelvirksomheder og på
hospitaler, hvor der er behov for høj
hygiejnisk standard. S107 er virksom
overfor mikroorganismer, så som
bakterier, alger og svampe.

STRIL WC RENS

Dosering: anvendes koncentreret

S113

Dosering: 25-50 ml til 10 ltr. vand.

S164

S108
Til desinfektion af redskaber, inventar,
instrumenter m.m. S108 er virksom
overfor almindeligt forekommende
mikroorganismer, såsom bakterier,
alger og svampe.
Dosering:
Metal og glas: 10 ml til 1 ltr. vand.
Gummi, plast, gulve og vægge:
5 ml til 1 ltr. vand.

STRIL SANITETSRENS
surt produkt S112
Surt rengøringsmiddel til daglig
rengøring af alle sanitære installationer.

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.
Kan anvendes koncentreret
pH i brugsopløsning ca. 5,5
pH i koncentration ca. 4,5

flydende S110
Surt toiletrensemiddel til daglig
rengøring og afkalkning af WC-kummer
og urinaler.

pH i brugsopløsning ca. 8,0
pH i koncentration ca. 9,7

pH i brugsopløsning ca. 7,8
pH i koncentration ca. 8,5

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.
pH i brugsopløsning ca. 7,0
pH i koncentration ca. 8,0

Varenr. 30 03 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 25,15
Varenr. 30 03 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 24,00

Varenr. 32 28 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 21,75
Varenr. 32 28 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 19,95

Varenr. 32 25 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 23,35
Varenr. 32 25 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 21,20

Varenr. 30 15 02*
12 x ¾ ltr. pr. fl. 15,85

STRIL WC PULVER

STRIL WC RENGØRING

STRIL FLYDENDE SKUR

STRIL TØJVASK

S161
Til daglig rengøring af WC-kummer og
urinaler.

alkalisk S118
Til WC-kummer og urinaler. S118
fjerner fedt og sæberester og hæmmer
kalkslør.

S150
Velegnet til rengøring af fliser, badekar,
kummer, gryder, pander, ildfaste fade
samt komfurer med både almindelige og
keramiske kogeplader. Endvidere kan
S150 anvendes til ting af aluminium og
emalje, samt til skuring af terrazzogulve,
stengulve, trapper m.m.
Bør ikke anvendes på sarte overflader,
lakerede flader og linoleum. S150 ridser
ikke.

flydende S182
S182 er et fosfatfrit vaskemiddel med
enzymer, der kan anvendes til alle
textiltyper og ved alle temperaturer.
S182 opløser sig hurtigt og er desuden
velegnet til vask i hånden. Vanskelige
pletter forbehandles med S182 før vask.
S182 indeholder ikke optisk hvidt.

pH i koncentration ca. 1,4

Dosering: anvendes koncentreret

Dosering: anvendes koncentreret

pH i 10% opløsning ca. 1,6

Dosering: S150 anvendes koncentreret
på emnet. Efter brug skylles med rent
vand.
pH i koncentration ca. 7,7

Dosering:
4 kg tøj = 1,2 dl S182
6 kg tøj = 1,8 dl S182
pH i brugsopløsning ca. 8,0
pH i koncentration ca. 8,9

Varenr. 32 01 03*
12 x 1 kg netto pr. fl. 17,50

Varenr. 32 12 02*
12 x ¾ ltr. pr. fl. 22,55

Varenr. 32 35 01*
12 x 500 ml. pr. fl. 12,25

Varenr. 36 90 05*
5 ltr. pr. ltr. 24,25
Varenr. 36 90 20*
20 ltr. pr. ltr. 24,25

STRIL TØJSKYL

STRIL TØJVASK
flyd. t/ doseringsanlæg S186
S186 er et fosfatfrit vaskemiddel med
enzymer, der kan anvendes til alle
textiltyper og ved alle temperaturer.
S186 opløser sig hurtigt og er desuden
velegnet til vask i hånden. Vanskelige
pletter forbehandles med S186 før vask.
S186 indeholder ikke optisk hvidt.

DEN LILLE HAVFRUE vaskepulver
ULTRA COMPACT
Ultra Compact er et svanemærket
vaskepulver med enzymer og
blegemiddel. Til vask af hvidt / lyst tøj.

DEN LILLE HAVFRUE vaskepulver
COLOR COMPACT
Color Compact er et svanemæket
vaskepulver med enzymer. Til vask af
kulørt tøj.

Dosering: se produktblad.

pH i brugsopløsning ca. 7,0
pH i koncentration ca. 7,0

Dosering:
4 kg tøj = 1,2 dl S186
6 kg tøj = 1,8 dl S186
pH i brugsopløsning ca. 8,0
pH i koncentration ca. 8,9

Varenr. 37 33 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 13,70

Varenr. 36 92 20*
20 ltr. pr. ltr 28,45 nt

Varenr. 17 02 06
10 kg. pr. kg. 25,65

koncentreret S133
Skyllemiddel til alle typer tekstiler.

S133 modvirker statisk elektricitet i
syntetiske tekstiler og blødgører tøjet.

Dosering: 20 ml til 4-5 kg tøj.
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Lav miljøbelastning ved korrekt
dosering.

Lav miljøbelastning ved korrekt
dosering.
Dosering: se produktblad.

Varenr. 17 03 06
10 kg. pr. kg. 23,65
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