
Dusty  IMPREGNERINGSVÄTSKA

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för  

impregnering-/preparering av moppar och  

dukar i tvättmaskiner för städklart material.  

Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller 

fuktrengöring av alla hårda ytor. Binder partiklar ner 

till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och 

skapar en hälsosammare och renare innemiljö.

Artikelnummer 

165064 (10 liter) 

pH-värde 

Ca 8,5 i koncentrat 

Ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Användningsytor

Användningssätt



Dammbindningsmedel för en hälsosammare 
innemiljö. rengör hårda ytor – binder effektivt 
damm och partikelsmuts.
Dammbindande rengöringsemulsion. Avsedd för mikroimpregnering 
av moppgarn och dukar, för regelmässig torr- eller fuktrengöring vid  
ytrengöring av golv, trappor och inredning. Moppar och dukar ska till 
stor del bestå av bomullsfiber. Mikroimpregnering bygger på kapillärkraft.

Produktegenskaper
Dusty har en extremt god förmåga att binda damm och partikelsmuts,  
binder partiklar ner till 1 my = 1 mikron. Med hjälp av Dusty reduceras 
allergena dammpartiklar i inneluften – en hälsosammare och renare 
innemiljö erhålles. Dusty är en 100 %-igt vattenlöslig emulsion som 
vid impregnering/infuktning mikroskopiskt tränger in i allt sugande 
material. Vid impregnering av material bestående av blandade fibrer 
– bomull och syntet – utnyttjas kapillärkraften fullt ut och samtliga 
garnytor (tentakler) blir behandlade med Dusty för att kunna binda 
damm och partikelsmuts. Lämnar ingen beläggning efter sig på ytan 
– kan användas på alla städbara ytor. Ersätter alla mineraloljebaserade 
dammbindningsmedel. Material som impregnerats med Dusty är mycket 
lätt att efter nedsmutsning tvätta rent.

Bruksanvisning – Dosering i tvättmaskin / impregnering
• 25-50 ml Dusty Impregneringsvätska till 10 liter slutsköljningsvatten. 
• Dosera i fack för skölj – mjukmedel eller anslut dunken med Dusty 
   till tvättmaskinens automatiska doseringsutrustning. Automatiken 
   ger exakt dosering. 
• Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och  
   centrifugeringstid. Moppar och dukar ska slutcentrifugeras i ca  
   240 sek, för att bli lagom ”torra”.

pH-värde 

Ca 7,5 i brukslösning (1%-ig).

Ca 8,5 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras i temperaturer mellan +5°C och 

+30°C. Tål ej hög värme eller köld.

Skyddas mot solljus. Lagringsstabilitet i 

obruten förpackning är 1 år.

Transportförpackning 

10 liter i plastdunk

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

165064 (10 liter) 
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