
 

 
 AvenisFoam 

Sanitær-Skumrengøringsmiddel 

Egenskaber 
Brugsfærdig rengøringsaktiv sanitets rengøringsmiddel med økologisk retningsvisende 
syrekombination. Fjerner kalk, urinsten og sæbeefterladenskaber. Skumdysen sikre en 
ergonoisk arbejdsstilling uden der dannes aerosoler. På grund af den voluminøse skum  
sikres et minimalt forbrug.  
 

Indhold (iht. 648/2004/EF) 
Nonioniske tensider < 5%, organiske syrer, vandopløselig opløsningsmiddel, farve, duft. 
pH-værdi (koncentrat): ca. 1                           
 

Anvendelsesområder 
Anvendes på syre- og vandtålende overflader og inventar på sanitære områder  
som f.eks. keramiske væg- og gulvfliser, håndvaske, toiletkummer, urinaler af  
keramik, porcelæn eller rustfrit stål. Syreømtålelige overflader som eks. beskadet 
krombelægning på amaturer, messing, eloxal, polyamid, og syre ømtålelige  
natur- og kunststen kan tage skade ved anvendelse af syreholdige produkter. 
 

Anvendelse 
Før arbejdet påbegyndes første gang, bør der udføres "frimærkeprøve" på  
et ikke iøjnefaldende sted, for at kontrollere om objektet er syrebestandigt. 
 
Daglig rengøring med skumudlægning: 
Produktet skummes på overfladen. Emnet bearbejdes med blød  
svamp eller klud og der skylles efter med kold vand, eller aftørres  
med tør klud. 
 
Skumflasken kan genfyldes fra en 5 L dunk med tappehane. 
 
 
Producent og leverandør hæfter ikke for evt. skader og/eller  
driftstab som følge af ukorrekt eller uforsigtig anvendelse af  
produktet. 

Forbrug pr. m² 
Skumudlægning: 1 - 5 ml 

GHS 07, Advarsel (i koncentrat);  
H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P280 Bær beskyttelseshandsker/ 
øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! 
 

 

Emballage 
6 x 750 ml Sprayflasker, genfyldelig, i karton Vare-Nr. j 40 31 47 
2 x 5 L Dunk i karton Vare-Nr. j 40 31 05 
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Bemærk  
En korrekt dosering er billigere og minimerer 
miljøbelastningen. Med produktets høje koncentration,  
skal der i sammenligning med andre produkter (ikke 
koncentrerede) benyttes mindre dosering. Der findes 
yderligere oplysninger om EU's miljømærke på følgende  
web-sted: www.ecolabel.eu. Tensider fremstillet af 
vegetabilske råvarer. Emballage kan recirkuleres. 
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Papirladen.dk


