ABNET® PROFESSIONAL
Rengöringsmedel för professionellt bruk
PRODUKTBESKRIVNING

PRODUKTEGENSKAPER

ABNET® Professional rengör utan ansträngning
alla ytor och fungerar genom att neutralisera den
statiska bindningen som drar åt sig föroreningar,
smuts och fläckar. Produkten är mycket lämplig
för rengöring av hårda ytor men också på textilier
och skinn.

• Rengörande - rengör alla ytor
• Avfettande - tar bort feta fläckar
• Renoverande - ytan blir som ny
• Antistatisk - fördröjer återsmutsning
• Luktneutraliserande - eliminerar dålig lukt

AVLÄGSNAR
För borttagning av föroreningar, sot, alger, mögel, olja,
fett, ingrodd smuts, rinningar och andra envisa fläckar
som kaffe, bläck, gräs, frukt, blod, nikotin, vi med mera.

PRODUKTFÖRDELAR
• Ett rengöringsmedel för alla ytor och smuts
• Bättre rengöringsresultat med smutsavvisande effekter
• Tidsbesparande och ekonomisk effektivitet
• Mindre konsumtion av kemikalier
• Inga miljöskador, gifter eller hälsoskador vid hantering
• Framtagen med ekologiska formler samt biologiskt
lättnedbrytbar

SÄRSKILDA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Transport | Lokalvård | Hälsovård | Kök & Restaurang | Butik & Supermarket

ieasysystem North AB
hello@ieasy.se | +46 8 408 909 00
www.ieasy.se

ABNET® PROFESSIONAL
Rengöringsmedel för professionellt bruk
VIKTIGT ATT VETA

BRUKSANVISNING

Notera att ABNET® Professional är ett högkoncentrat som späds ut med
vatten före användning. Hållbarhet vid utspädning är upp till 90 dagar.

1. Dosera efter nedsmutsningsgrad med tre enkla
nivåer - först vatten, sedan ABNET® Professional.
2. Rengör ytan med duk, borste, mopp eller maskinellt.
3. Skölj alla ytor som är i direkt kontakt med livsmedel.

VARUINFORMATION
Användningsområden:
		

ABNET® Professional används på alla
hårda ytor och textilier som tål vatten.

pH-värde:

12.75 i konccentrat.

Användningssätt:
		
		

Dosera efter nedsmutsningsgrad.
Används i kombiskurmaskiner, vid
högtrycksrengöring och manuell rengöring.

Miljöinformation:

Biologiskt lättnedbrytbart.

Lagring: 		
		

Förvaras svalt eller i rumstemperatur. Undvik frost.
Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 5 år.

ARTIKELNUMMER

FÖRPACKNINGSSTORLEK

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

12-001		

1 liter | 12x1 liter

12-005 		

5 liter dunk | 3x5 liter

12-020 		

20 liter dunk

ABNET® Professional uppfyller alla krav gällande
enligt Europaparlamentets och Europarådets
förordning, kommissionens förordning samt
REACH-förordningen EG 1907-2006.

12-220 		

220 liter fat

12-1000 		

1000 liter IBC
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SPRAY ON
WASH OFF

Fullständig information om hantering av denna
produkt lämnas separat eller hämtas på:
http://ieasy.se/
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