UNIVERSELLE RENGØRINGS- & VASKEPLEJE MIDLER
UNIVERSEL RENGØRING
A1
Til daglig let rengøring af alle vaskbare
flader, så som gulve, døre, karme,
malede overflader, fliser, porcelæn og
emalje.
Velegnet til brug i vekselprogram med
vaskeplejemidler.

UNIVERSEL RENGØRING
lavtskummende A131
Til daglig let rengøring af alle vaskbare
flader, så som gulve, vægge og
inventar.
Velegnet til brug i vekselprogram med
vaskeplejemidler og til rengøring af
polishbehandlede gulve.
Kan anvendes i kombinationsmaskiner.

Dosering: 25 ml til 10 ltr. vand.

FLYDENDE RENGØRING
med salmiak A17
Universalt rengøringsmiddel til daglig
rengøring af alle vaskbare overflader,
så som inventar, vægge og gulve.

Velegnet til brug i vekselprogram med
vaskeplejemidler.
Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.

Dosering:25 ml til 10 ltr. vand.
pH i brugsopløsning ca. 8,0
pH i koncentration ca. 9,7

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

ALT-I-EET RENGØRING
med salmiak A16
All-round rengøringsmiddel til alle
vaskbare overflader, så som gulve,
vægge, og inventar.

Dosering: 25 ml til 10 ltr. vand.
pH i brugsopløsning ca. 9,0
pH i koncentration ca. 9,6

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

Varenr. 10 01 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 19,20
Varenr. 10 01 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 16,70

Varenr. 10 06 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 20,25
Varenr. 10 06 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 17,50

Varenr. 10 19 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 14,40
Varenr. 10 19 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 12,60

GRUNDRENGØRING
periode-rengøringsmiddel A5
Til meget snavsede og fedtede
overflader. F.eks. fedt, sod, olie etc.

GRUNDCLEANER

H2 STÆRK RENGØRING

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand
Ved afvaskning af sod: 1 ltr. til 10 ltr.
vand.

Dosering: 0,5 - 1 dl til 10 ltr. vand.
Ved afvaskning af sod: 1 ltr. til 10 ltr.
vand. Det anbefales at skylle efter med
rent vand.

Dosering: 50 ml. til 10 ltr. vand.
Ved meget grov rengøring doseres
dobbelt. Skyl efter med rent vand.

Dosering: 100 ml til 10 ltr. vand.

pH i brugsopløsning ca. 9,2
pH i koncentration ca. 11,4

pH i brugsopløsning ca. 9,9
pH i koncentration ca. 11,4

pH i brugsopløsning ca. 10
pH i koncentration ca. 11,4

pH i brugsopløsning ca. 12,0
pH i koncentration ca. 13,5

Varenr. 10 09 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 18,35
Varenr. 10 09 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 15,65

Varenr. 10 11 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 18,35
Varenr. 10 11 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 15,65

Varenr. 10 12 03*
12 x 1 ltr. pr. fl. 17,30
Varenr. 10 12 05*
3 x 5 ltr. pr. ltr. 15,00

Varenr. 10 61 05
3 x 6 kg. pr. kg. 18,85
Varenr. 10 61 09
200 kg. pr. kg. 14,05

ÆGTE BRUN SÆBE
ren vegetabilsk sæbe A20
Krystalsæbe til vask af porøse gulve, så
som klinker, marmor, terrazzo, træ,
kork, og vinyl. Også velegnet til vask af
arbejdstøj, træ- og glasfiberbåde samt
til ovnrengøring.

SÆBESPÅNER

SÆBESPÅNER

VASK+PLEJE

flydende A25
Daglig rengøring af vinyl, linoleum,
terrazzo, marmor, klinker, og trægulve,
med behov for stor plejeeffekt.

uden voks A3
Middel til vinyl, linoleum, træ, klinker,
marmor, asfalt og sten.

Dosering: 75 ml til 10 ltr. vand.

Dosering: 0,5-1 dl til 10 ltr. vand.

pH i brugsopløsning ca. 8,5
pH i koncentration ca. 9,9

pH i brugsopløsning ca. 7,7
pH i koncentration ca. 8,6

Varenr. 14 40 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 19,50
Varenr. 14 40 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 17,55

Varenr. 10 45 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 17,75
Varenr. 10 45 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 15,85

VASK+PLEJE - lavtskummende
uden voks A133
Til daglig rengøring af gulve (vinyl,
linoleum, træ, klinker og sten).
Endvidere til rengøring af døre, karme
og andet træværk samt fliser og
kummer.
A133 efterlader en beskyttende
plejefilm, der efter behov kan fjernes
med UNIVERSEL RENGØRING A1.

GULVVASK KD-30

BRUN SÆBE

A2
Kombineret rengørings- og plejemiddel
til daglig gulvrengøring af vinyl,
linoleum, træ, kork, klinker, asfalt,
marmor og sten.
A2 efterlader en beskyttende plejefilm,
som kan fjernes med UNIVERSEL
RENGØRING A1

flydende A24
Kombineret rengørings- og plejemiddel
til daglig rengøring af vinyl, linoleum,
træ, kork, asfalt, marmor, terrazzo og
klinker.
A24 efterlader en beskyttende plejefilm
som kan fjernes med UNIVERSEL
RENGØRING A1.

Dosering: 50-100 ml til 10 ltr vand.

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.

Dosering: 100 ml til 10 ltr. vand.

pH i brugsopløsning ca. 7,7
pH i koncentration ca. 8,6

pH i brugsopløsning ca. 8,5
pH i koncentration ca. 10,5

pH i brugsopløsning ca. 8,8
pH i koncentration ca. 10,5

Varenr. 10 65 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 18,75
Varenr. 10 65 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 16,70

Varenr. 10 40 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 17,55
Varenr. 10 40 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 15,05

Varenr. 10 55 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 15,60
Varenr. 10 55 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 13,00

A145
Periode-rengøringsmiddel. Til rengøring
af meget snavsede og fedtede
overflader. Endvidere til afvaskning ad
sod. A145 er effektiv til afrensning af
gammel polish.Må ikke anvendes til
bonede parketgulve.

ren sæbe A21
Udgået

Dosering: 50-100 gr til 10 ltr vand
pH i 1% opløsning ca. 10,0

Se STRIL SÆBESPÅNER S119
side 7

Varenr. 14 03 01
20 x ½ kg plast bg. pr. bg. 11,00
Varenr. 14 03 05
5 kg plast spand pr. kg 18,10
Varenr. 14 03 07
14 kg plast spand pr. kg udgået
VASK+PLEJE ULTRA
uden voks A143
Til daglig rengøring af gulve (vinyl,
linoleum, træ, klinker og sten).
Endvidere til rengøring af døre, karme
og andet træværk samt fliser og
kummer.
A143 giver en moderat plejefilm, der
efter behov kan fjernes med STRIL
UNIVERSEL S101.
Dosering: 0,5-1 dl til 10 ltr. vand.
Anvend lunkent vand.
pH i brugsopløsning ca. 7,6
pH i koncentration ca. 10,1
Varenr. 10 46 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 18,35
Varenr. 10 46 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 18,10
*Senest opdateret 01.03.2013

Varenr. 10 15 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 19,30
Varenr. 10 15 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 17,00
pH-14
A6

Rengøring af meget fedtede og
snavsede flader, der tåler alkalisk
påvirkning. Fjerner vandbaseret
gulvpolish.

A100
Meget stærkt alkalisk
grundrengøringsmiddel.
A100 fjerner alle former for fedt og
organiske belægninger f.eks. på
affaldscontainere.
Er desuden velegnet til rengøring af
cementgulve inden de skal males.
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