
• Fjerner skidt og snavs – Bevarer overfladen

• Velegnet til daglig og ugentlig rengøring

• Ingen eftertørring. Indeholder INGEN

alkaliske midler, som efterlader striber

• Indeholder Envirocide Lugt Eliminator

VEJLEDNING:
Enviro-Solutions #84 er en integreret del af Enviro-
Solutions gulvplejeprogram.

• Brug som daglig gulvrens på alle hårde overflader
• Støvsug evt. gulv inden rengøring

84
NEUTRAL GULVRENS 

Med Envirocide Lugt Eliminator

BLANDINGSFORHOLD I KOLDT VAND:
       84C        
Alm rengøring: 1:325 eller 4ml pr. 1 liter vand
Hårdfør snavns: 1:256 eller 8 ml pr. 1 liter vand

OBS: Forkert blandingsforhold kan resultere i ukorrekt
resultat efter rengøring, og kan øge risikoen for helbreddet.

STØRRELSE:
84C – 5 ltr.

BORTSKAFFELSE:
Bortskaf uønskede rester i henhold til stat- og kommune
vejledning.

OBS: I tilfælde af spild tøres op hurtigst muligt. Skyl efter
med rigelige mængder af vand. Undgå spild i afløb og
kloakker som fører til naturlige vandområder.

PERSON BESKYTTELSE:
Handsker: Latex handsker kan anbefales ved konstant brug eller
for personer med sensitiv hud.
Øjenbeskyttelse: Brug sikkerhedsbriller hvor der er fare for stænk.

FORPAKNING
Hvor muligt er flasker og dunke produceret af
genbrugsplast. Pap og indpakning er produceret
af genbrugspapir.

LET BIONEDBRYDELIGT
(Nedbrydning af organisk indhold til karbon dioxid,
vand og andre harmløse stoffer. Hurtig
bionedbrydelighed reducerer påvirking af miljøet og
fødekæden. Alle organiske rengørings ingredienser i
indholdet er let nedbrydelige iht. OECD Test 301D.

NATURLIGT AFLEDTE VEDVARENDE RESSOURCER
Hvor muligt anvender vi kun naturligt baserede, 
vedvarende ressourcer, såsom korn, majsolie, 
palmekerneolie, kokosolie, rørsukker juice & glucose.

MEGET LAV TOKSICITET
Akut Oral/Dermal produkt indtag/påførelse betragtes som
ikke-toksisk iht WHMIS regulativer.

Bio-Vedvarende - U.S.D.A.
Bio-fortrukket valg

LAV AKVATISK TOKSICITET
Produktet overstiger godkendte akut toksisk standarder for
fisk, hvirvelløse og alger når brugt efter blandingsforhold.7

GS-37 CERTIFICERET - (Kun koncentrat)
Dette produkt imødekommer Green Seal™ miljøstandarder
for industriel og institutionel rengøring baseret på
produktets reducerede menneskelige og miljømæssige
toksititet, og produktets reducerende organiske indhold.

SUNDHED OG SIKKERHED
INGEN af ingredienserne findes på større
regulative lister. Ikke brandfarligt og ikke ætsende
når det er fortyndet.

Env i ro-Solut ions . . . Cert i f iceret  Grøn Løsning 

Distributør
firma: HOPE I/S
adresse: Korskildeeng 5
område: Danmark 2670-Greve
tlf: +45 42 44 94 44  
mail: info@ho-pe.dk
web: www.ho-pe.dk
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Certificeret Hård overflade rengøring CCD -146

GULVPLEJE


