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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

HYDROSOL®
Grundrengøring uden farve og parfume  
Effektivt til svært tilsmudsede områder indenfor 
institutionsområdet, kontormiljøer, beboelse og 
industri. Fjerner effektivt sod, snavs og 
fedtstoffer. Også til grundrengøring af gulve 
inden der pålægges nyt voks. 

- indeholder hverken farve eller parfume

- fjerner effektivt alle former for snavs inkl.
sod, nikotin, fedt, olie, plejefilm og polish

- lavtskummende kan bruges manuelt, med
forstøver- og højtrykssprøjte samt i
gulvvaskemaskiner

Let rengøring: 1 % 
Grundrengøring: 5 % 
Gulvstrip: 10 % (+ evt. 2 % ammoniak) 

pH-værdi i  100 % opløsning: 11 
pH-værdi i 1 % brugsopløsning: Ca. 9 

Påføres med klud ,svamp eller børste. 
Reaktionstid 1/2-5 min. Aftørres med hårdt 
opvredne klude eller afskylles med rent vand. 

Påføres med forstøversprøjte eller 
højtryksrenser med lavt tryk (brug 
doseringshanen) evt. gennem skumlanse. 
Reaktionstid 1/2 - 5 min. Meget snavsede 
overflader bearbejdes manuelt. Afskylles med 
rent vand under tryk. 

Gulve: Påføres med skuremaskine. Reaktionstid 
1/2 - 5 min. Opløst snavs vandsuges eller 
afskylles. Vask evt. med rent vand. 

Se tip til afvaskning af sod og nikotin på 
www.knudedan.dk/Sod_og_nikotin

Overflader, som skal males eller 
voksbehandles, vaskes efter med rent vand.

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle) 
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 
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