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MICROAVFETTNING APELSINOLJA

• En mångsidig produkt med 
stort användningsområde 

• Passar extra bra i soprum, 
trapphus med mer. 

• Löser effektivt vegetabiliska 
fetter 

• Ger en fräsch apelsindoft! 
• Avlägsnar fett, olja, 

asfaltsrester, färgrester m.m. 
• Säljs i 5 liters dunk och 25 

liters dunk

Förpackning: 
5 och 25 l 
Dosering: 
I koncentrat eller 
utblandad med vatten 
pH-värde: 
I brukslösning cirka 8 - 9  
Källsortering: 
Förpackningen sorteras 
som hårdplast 

Innehållsförteckning: 
Limonen, alkoholer C9-
C11, etoxilerade etanol,  
2-propanol, komplexbildare 

Varning 
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt 
för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN  
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad 
avfallshanteringsanläggning  

OBS! Citrusallergiker ska ej använda produkten, då det 
kan framkalla allergisk reaktion. 
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Användningsområden: 

• Fordonstvätt - personbil, lastbil/bussar, 
entreprenadmaskiner 

• Rengöring av svårt smutsade ytor 

• Grovstädning 
• Rengöring ugns/grillgaller 
• Rengöring av industrigolv och 

verkstadsmaskiner 
• I städmaskiner 

Art nr:  Förpackning 
1550005 5 liter 
1550025 25 liter 

Beskrivning 
Detta är en mycket mångsidig microavfettningsprodukt med apelsinolja 
som passar utmärkt som både som avfettnings- och rengöringsmedel. 
Passar särskilt bra i utrymmen där lukten önskas förbättras så som 
soprum, trapphus. Den har en unik sammansättning och innehåller t.ex. 
apelsinolja som fungerar som ett lösningsmedel. Produkten löser tuff 
smuts så som fett, olja, asfaltrester, färgrester bland annat. Produkten är 
extra bra mot föroreningar som består av vegetabiliska fetter. 

Bruksanvisning 
Medlet kan användas i koncentrat eller utspädd (se doseringstabell) och 
appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på 
medlet, låt verka några minuter (mellan 5-15 minuter) och skölj därefter 
av med vatten. Vid tuffare rengörings- och/eller avfettningsarbeten - 
använd koncentrat. Hetvatten förhöjer rengöringseffekten. OBS! 
Citrusallergiker ska ej använda produkten, då det kan framkalla 
allergisk reaktion. 

Dosering 
Industrirengöring: 1:4-10 delar vatten, Motortvätt: 1:7 delar vatten 
Fordonstvätt: 1:10 delar vatten, Allmän städning: 1:50-100 delar vatten 
Tuffare smuts: Använd koncentrat 
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