
Cleanon IMPREGNERINGSVÄTSKA

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för 

impregnering-/preparering av moppar i tvätt-

maskiner för städklart material. För regelmässig 

fuktrengöring och underhåll av polishbehandlade 

golv och stengolv samt för rengöring av övriga 

obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan 

att skada polish eller golv och ger samtidigt 

polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

Artikelnummer 

161724 (10 liter) 

pH-värde 

Ca 8,9 i koncentrat

Ca 7,9 i brukslösning (1%-ig)

Användningsytor

Användningssätt

3026 0158



Golvrengöringsmedel för polishbehandlade 
golv och stengolv samt övriga hårda golv. 

Avsedd för impregnering av moppgarn i tvättmaskin då moppgarn 
ska användas för fuktmoppning vid regelmässig rengöring och 
underhåll av golv. 

Produktegenskaper 
Cleanon är ett effektivt lågskummande golvrengöringsmedel, med 
mycket god rengörande effekt. Specialutvecklat för rengöring och 
underhåll av polishbehandlade golv och stengolv. Innehåller inga 
ämnen som kan matta ner polishytor eller skada golv. Cleanon ger 
polish- behandlade golv och stengolv en förstärkt lyster och smuts-
avvisande yta. Golv som städas med Cleanon kan högvarvspoleras 
– suveräna poleringsegenskaper.

Dosering 
25-50 ml Cleanon Impregneringsvätska till 10 liter slutsköljnings-
vatten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad. 
•  Anslut dunken med Cleanon Impregneringsvätska till tvätt-
    maskinens automatiska doseringsutrustning. 
    Automatiken ger exakt dosering. 
•  Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och 
    centrifugeringstid. Moppens användarfuktighet ska vara 
    moppens vikt i torrt tillstånd plus 150 % vätska. 
•  Vid driftstopp i den automatiska doseringsutrustningen, dosera i
    fack för skölj- mjukmedel och kontakta fackman. 

Beståndsdelar 
enligt EG-förordning nr 648/2004. Nonjontensider 5- < 15 %. 
Anjontensider < 5 % 

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen. 
Licensnummer 3026 0158 

pH-värde 

Ca 7,9 i brukslösning (1%-ig)

Ca 8,9 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras svalt eller i rumstemperatur. 

Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i 

obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning 

10 liter i plastdunk

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

161724 (10 liter) 
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