
Hågeren  ALLRENT

Lågskummande och högkoncentrerat allround-

medel med suverän rengöringseffekt. För regel-

mässig rengöring av golv och alla ytor som tål 

vatten. God kalkhämmande effekt. Löser bygg-

damm bestående av gips och betong.  

Används med fördel i hygienutrymmen och vid 

inredningsstädning, samt vid byggrengöring 

och installationsbehandling av nya golv.  

Även lämplig att använda i kombiskurmaskiner.

Artikelnr 166311 och 166313 är utan parfym.
Artikelnummer 

166381 (1 liter) 

166383 (5 liter)

166311 (1 liter, utan parfym) 

166313 (5 liter, utan parfym)

pH-värde 

Ca 11 i koncentrat 

Ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Användningsytor

Användningssätt
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Lågskummande, effektivt alkaliskt allround-
medel med kalkhämmande effekt.  
Avsedd för regelmässig rengöring av alla ytor som tål vatten. 
Används med fördel i våt- och hygienutrymmen på kakel, 
sanitets- gods, rostfritt, förkromade detaljer, sten-, keramik- 
och plastgolv. Används vid byggrengöring och installations-
behandling av nya golv.   

Produktegenskaper 
Ett alkaliskt lågskummande all- och grovrengöringsmedel. 
Hågeren har ett mycket brett användningsområde. Hågeren 
löser snabbt och effektivt fet smuts, hud- och tvålavlagringar 
samt har en god kalkhämmande effekt. Hågeren löser effektivt 
upp byggdamm bestående av gips, betong, kalk m.m. 

Dosering 
• Vid kraftiga beläggningar ökas nedanstående doseringar. 
• Maskinell och manuell rengöring: 25–50 ml till 10 liter  
   vatten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad. 

Bruksanvisning     
Används i kombiskurmaskiner och vid manuell rengöring.   

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

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.  
Licensnummer 3026 0158.

pH-värde 

Ca 10,0 i brukslösning (1%-ig).

Ca 11 i koncentrat.

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras svalt eller i rumstemperatur. 

Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i 

obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning 

10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

166381 (1 liter) 

166383 (5 liter)

166311 (1 liter, utan parfym) 

166313 (5 liter, utan parfym)
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