VASKEPLEJE MIDLER & GULVPOLISH MIDLER
KLINKEVASK

VASK+PLEJE

A126
Vaskeplejemiddel med kokossæbe til
daglig rengøring af klinker, marmor,
trægulve og stengulve.A126 giver
overfladen en silkemat hinde, der
afviser snavs og fedt.

med voks A4
Kombineret rengørings- og plejemiddel
med voks til daglig gulvrengøring af
vinyl, linoleum, træ, klinker, marmor,
asfalt og sten.

Dosering:
Daglig rengøring:

SÆBEPULVER 90%
Ren sæbe uden kemikalier.

A4 efterlader en beskyttende plejefilm,
som kan fjernes med
UNIVERSEL RENGØRING A1.

GULVPOLISH
vandbaseret A28
Vandbaseret, ikke polerbar gulvpolish
eller toppolish til behandling af alle
overflader (dog ikke parket- og
ubehandlede trægulve).
På meget porøse gulve anbefales først
at påføre en forsegler som f.eks. A99.
Dosering: anvendes koncentreret

1 dl til 10 ltr. vand.
Ubehandlet træ:
1,5 dl til 10 ltr. vand.
Grundbehandling:
10 dl til 10 ltr. vand.
pH i brugsopløsning ca. 8,5
pH i koncentration ca. 9,0

Dosering: 50 ml til 10 ltr. vand.
pH i koncentration ca. 8,9
pH i brugsopløsning ca. 7,4
pH i koncentration ca. 7,6

Varenr. 10 50 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 23,60
Varenr. 10 50 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 21,45

Varenr. 14 60 07*
15 kg papirsæk pr. kg 45,00

GULVPOLISH, ULTRA SHINE
metalliseret A31
Metalliseret gulvpolish til alle overflader,
der tåler vand. Polishfilmen er slidstærk
og efterlader gulvet med en høj glans.

GULVPOLISH, ULTRA SHINE
skridsikker A32
A32 er en flydende selvboner, der kan
anvendes til alle slags gulve (dog ikke
parketgulve og ubehandlede trægulve).

FORSEGLER

A32 giver gulvet en rengøringsvenlig og
slidstærk skridsikker overflade.

A99 kan fjernes med
POLISHFJERNER A7.

Dosering: anvendes koncentreret

Dosering: anvendes koncentreret

pH i koncentration ca. 9,3

pH i koncentration ca. 9,3

pH i koncentration ca. 8,9

Varenr. 13 06 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 50,95
Varenr. 13 06 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 46,55

Varenr. 13 18 03
12 x 1 ltr. pr. fl. udgået
Varenr. 13 18 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. udgået

Varenr. 13 22 03
12 x 1 ltr pr. fl. Udgået
Varenr. 13 22 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. Udgået

Varenr. 13 17 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. udgået

E-VOKS

SPRAYPOLISH

POLISHFJERNER

BONEVOKS

stærk alkalisk A7
Til fjernelse af gamle tykke polishlag fra
gulve, som tåler høj alkalitet.

Til parketgulve.

Varenr. 14 25 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 19,55
GULVPOLISH
ekstra, metalliseret A29
Metalliseret, polérbar gulvpolish til
behandling af linoleum, vinyl, gummi,
marmor og fliser. (Kan ikke anvendes
på parket- og ubehandlede trægulve).
A29 anvendes på steder, hvor der
kræves en slidstærk polish.
Glans: Medium til høj.

Dosering: anvendes koncentreret

Varenr. 13 01 03
12 x 1 ltr. pr. fl. udgået
Varenr. 13 01 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. udgået

porefylder A99
Vandbaseret forsegler - ikke polerbar til alle typer af porøse gulve, med
undtagelse af trægulve.

Dosering: anvendes koncentreret
pH i koncentration ca. 8,6

polérbar vaskepolish A34
Kombineret rengørings- og polishmiddel
til daglig rengøring af hårde gulve med
undtagelse af træ.

A30
High speed spraypolish. Rengør og
plejer gulvet i en arbejdsgang og
efterlader en tynd beskyttende film.
A30 må ikke anvendes på træ- og
korkgulve.

Bør ikke virke for længe på
alkaliømfindtlige gulve som f.eks.
linoleum.

Dosering: anvendes koncentreret.

Dosering: 500 ml til 10 ltr. vand.

pH i koncentration ca. 9,5

pH i koncentration ca. 7,0

pH i brugsopløsning ca. 11,8
pH i koncentration ca. 12,9

Varenr. 13 23 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 25,75

Varenr. 13 15 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. udgået

Varenr. 13 11 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 24,70

STENOLIE

MOPOLIE

A22
Plejemiddel til behandling af uglaserede
klinke- og flisegulve.

A129
Til støvsamlende mopfejning af gulve.
Må ikke anvendes på bonede og
polishbehandlede gulve samt gummi og
asfaltgulve.

Varenr. 15 96 03
12 x 1 ltr. pr. ltr. 53,85

Varenr. 15 97 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 35,00

A34 anvendes desuden som
vaskeplejemiddel, koncentreret som
polish og som spraypolish.
Dosering:
Daglig rengøring:1 dl/10 ltr. vand.
Polishbehandling: koncentreret.
Spraybehandling: 2 dl/1 ltr. vand.

* Senest opdateret 15-04-13

flydende A35

Ved polering giver A35 gulvet er hård
overflade og en fin glans.

Dosering: anvendes koncentreret

pH i koncentration ca. 6,6

Varenr. 13 08 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 46,00
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