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Kiilto Superquick Spurt
Universalrengøring

4026 0036

Multifunktionelt universalrengøringsmiddel klart til brug på alle overflader, der tåler vand, inklusiv polerede og
malede overflader.
En del af Natura serien.
Anvendelsesområde

Multifunktionelt rengøringsmiddel til alle overflader, der tåler vand, inklusiv polerede og malede
overflader. Fjerner effektivt fedtede pletter, som eksempelvis fingeraftryk. Produktet gør effektivt rent
på stål, glas og spejle.

Produktegenskaber

Multifunktionelt rengøringsmiddel klart til brug. Det er ikke nødvendigt at skylle efter med vand. Tørrer
hurtigt og efterlader ikke striber eller tågede plamager på glas- og ståloverflader. Svanemærket. Astmaog Allergimærket. Fremstillet af fornybare og bionedbrydelige råmaterialer.
Kiilto Superquick Spurt er en del af Kiilto Natura-serien, der er produceret af plantebaserede,
vedvarende og bionedbrydelige råmaterialer. Råmaterialerne, der anvendes i Natura produkterne er
ansvarligt producerede. Kiilto Natura er et skridt mod fremtidens rengøringsmidler.

Brugsanvisning

Indhold

Spray produktet direkte på overfladen eller på en klud. Tør over indtil området er rent og tørt. Det er
ikke nødvendigt at skylle efter med vand, på nær på overflader i kontakt med fødevarer, som efter
rengøring skal tørres af med en klud fugtet med rent vand.
Ingrediens
Nonioniske overfladeaktive
stoffer

Effekt
<5%

Fjerner snavs

pH produkt

10.0

Opbevaring

Opbevares ved +5°C.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

De overfladeaktive stoffer kan biologisk nedbrydes ved rensning af spildevand. De andre råvarer er
miljøvenlige. Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion.
Transportemballagen er genanvendelig, ubleget bølgepap.
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Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer

6 x 750 ml

Øvrig information

Varenummer
410462

GTIN
6417964481105

GTIN (salgsenhed)
6417964481112

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.plum.dk eller send en
mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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