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Kiilto Sartek 2 är ett Svanenmärkt grundstädmedel. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten
orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten
hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion är andra, motsvarande produkter på marknaden.
Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt
bevis för produktens miljövänlighet.

4065 0003

Användningsområde Rengöringsmedel för borttagning av olje- och fettsmuts med manuella och maskinella metoder inom
industrin och i verkstäder. För första rengöring och grundrengöring av Norament-gummigolv samt
keramiska plattor och säkerhetsgolv.

Produktegenskaper Kiilto Sartek 2 är ett starkt alkaliskt grundrengöringsmedel som innehåller glykoleter. Det fungerar bäst
i varmt vatten. Inte lämpligt för aluminiumytor. Kiilto Sartek 2 har beviljats Svanenmärket.

Bruksanvisning Underhållsstädning 5–20 ml/1 l vatten
Grundstädning 40–100 ml/1 l vatten
Första rengöringen av Norament-gummigolv 2 dl/1 l vatten
Första rengöringen av keramiska plattor och säkerhetsgolv 50 ml/1 l vatten

Sammansättning Aktiva ämen Effekt

Nonjoniska ytaktiva medel < 5 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.

pH koncentrat 13.0 starkt alkalisk

pH brukslösning 12.0 starkt alkalisk

Förvaring Varmt lager.

Utseende och doft Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland FINLAND

Användar- och
miljösäkerhet

Använd skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten och läkare ska
kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se
www.kiiltoclean.fi.
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Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN GTIN (krt)

6 x 1 l T7014.001 6417964701418 6417964270143

3 x 5 l T7014.005 6411517014055 6417964370140

1 x 200 l 41021 6417964410211

1 x 1000 l T7014.994

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se
eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.kiiltoclean.se@kiilto.com
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