TÆPPERENGØRING & PLEJEMIDLER TIL TRÆGULVE
TÆPPESHAMPOO

SEBO DUO PULVER

SEBO DUO MASKINE

Pulveret børstes ind i tæppet med
maskine. Afprøv farveægtheden. Efter
bearbejdning støvsuges pulveret op.

Til indbørstning af SEBO DUO pulver.

A37
Velegnet til rengøring af alle slags
tæpper og kan anvendes med
tæpperensningsmaskine, svamp eller
blød børste.

TÆPPERENS
til ekstraktionsmaskine
A38
A38 er et flydende rengøringsmiddel til
rengøring af tæpper med
extraktionsmaskine. A38 er afpasset for
såvel hedt - som koldtvandsaggregat.
Det anbefales at tilsætte SKUMDÆMPER A93 i snavsvandstanken på extraktionsmaskinen.

Dosering: 1 del A37 til 7 dele vand. 1
ltr. rækker til ca. 20 m2

Dosering: 1 dl til 10 ltr. vand.

pH i brugsopløsning ca. 6,5
pH i koncentration ca. 7,5

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

Varenr. 13 50 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 22,55
Varenr. 13 50 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 20,80

Varenr. 47 59 00
10 x 500 gr. pr. 500 gr. 52,50

ANTISTATMIDDEL

TÆPPE- & MØBELRENS
A95

A95 fjerner statisk elektricitet fra
tæpper m.m. Blandingen sprøjtes ud
over arealet med en forstøver-sprøjte.
Dosering: 1 ltr. til 3 ltr. vand.
pH i koncentration ca. 7,0
Varenr. 11 10 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 18,20

A337
Rensemiddel til tæppe- og møbelstof.
Påføres med hånd eller spray.
Bearbejdes med skuremaskine eller
extraktionsmaskine. Fjerner olie,
vandopløselige pletter og smuds fra de
fleste typer tæpper og tekstiler. Modvirker
skimmel. Tåles af de fleste tæpper og
tekstiler; men prøv først på et skjult sted
for en sikkerheds skyld.

Dosering: Blandes med vand i forholdet
1:7 (normalt snavset) eller 1:3 (stærkt
A90 snavset).
A90 er et specialprodukt beregnet til at
fjerne stearin, tyggegummi og andre
pH i koncentration ca. 10,0
klæbende produkter ved kraftig
frysning.

Varenr. 13 56 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 67,10

Varenr. 47 57 00
1 maskine pr. stk. 3.160,00
BOMULDPADS

NATURSÆBE

Til skuremaskine i forbindelse med
rensning af tæpper o. lign.

A204
Anvendes til og pleje af trægulve. A204
tilfører træet en lys, gylden,
vedligeholdelsesvenlig og helt naturlig
overflade.

Anvendes sammen med A337.
Varenr. 47 56 10
19” bomuldspad pr. stk. 165,00
Varenr. 47 56 11
15” bomuldspad pr. stk. 130,00
OXALSYRE

TYGGEGUMMIFJERNER

pulver Dosering: 50-100 ml. til 10 ltr. vand.
Til blegning af løvtræ, samt rengøring
af aluminium og aluminium.

pH i brugsopløsning ca. 8,0
pH i koncentration ca. 10,5

Varenr. 10 83 03*
1 kg. pr. kg. 41,00

Varenr. 10 75 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 24,15

Varenr. 12 87 01
20 x 225 ml. pr. fl. udgået

Varenr. 47 56 00
3 x 5 ltr. pr. ltr. 54,60

NATURSÆBE
med farvepigment
A205
Anvendes til trægulve, hvor der
ønskes en hvid glans som ved
ludbehandlet træ. Omrystes før
brug. Effektiv træpleje, tilsat hvide
pigmenter.

SÆBESPÅNER
SØNDERSTRUP LUD
TRÆRENS
med farvepigment
A209
A206
A201
Vaske- og plejemiddel til trægulve
Til ludbehandling af nåletræ, hvor
Anvendes til rengøring af ludbehandlede
hvor der ønskes et hvidt udseende.
træets lyse skær søges genoprettet.
gulve. A201 fjerner effektivt al gammel
sæbe
Dosering:
Rengøring:
Dosering: anvendes koncentreret.
Dosering: 50-100 ml. til 10 ltr. vand.
1-1½ dl. til 10 ltr. vand.
Ubehandlet træ:
2-2½ dl. til 10 ltr. vand
pH i brugsopløsning ca. 8,0
pH i brugsopløsning ca. 9,5
pH i koncentration ca. 12,5
pH i koncentration ca. 9,6

Dosering: 50-100 ml. til 10 ltr. vand.
pH i brugsopløsning ca. 8,8
pH i koncentration ca. 10,5
Varenr. 10 76 03
12 x 1 ltr. pr. fl. 32,50
Varenr. 10 76 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 31,80

Varenr. 10 77 03
1 kg. spand pr. kg. 42,80

TRÆGULVOLIE

Varenr. 10 78 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 25,95

TRÆGULVOLIE
med farvepigment
A203
Anvendes til gulvbehandling af
Hvidpigmenteret trægulvolie til
oliebehandlede gulve. Efter
ludbehandlede gulve. A203 anvendes
behandlingen bør gulvet ikke udsættes efter ludbehandlingen for at bevare
for trafik de første 6-8 timer. A202 giver gulvets hvidskurede udseende. Efter
en klar silkemat overflade.
behandlingen bør gulvet ikke udsættes
for trafik de første 24 timer.

PLEJEOLIE

Dosering: anvendes koncentreret.

Dosering: anvendes koncentreret

A202

Dosering: anvendes koncentreret.

Varenr. 10 79 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 23,85

KAOLIN
A207

Anvendes til vedligeholdelse af
oliebehandlede gulve. Efter
behandlingen bør gulvet ikke udsættes
for trafik de første 6-8 timer. Plejeolie
giver en klar silkemat overflade.

pulver
A208
A208 anvendes til hvidskuring af trægulve.

Dosering: 500 gr. til 5 ltr. vand.
pH i brugsopløsning ca. 7,0

Varenr. 10 80 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 43,50
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Varenr. 10 81 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. 53,15

Varenr. 10 82 05
3 x 5 ltr. pr. ltr. udgået

Varenr. 10 83 01
500 gr. pr. fl. 16,2
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