
 
 

 

 Kiehl-SanEco Koncentrat 

Surt sanitetsrengøringsmiddel med frisk duft 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Egenskaber 
Daglig sanitetsrengøring med hurtigtvirkende rengørende komponenter og er frisk duft,  
til effektiv fjernelse af kalkaflejringer og snavs bundet hertil. Rengjorte overflader bliver  
vandafvisende, hvorfor kalk ikke kan hæfte sig. En ny kombination af syrer garantere et  
exelent rengøringsresultat. Med sin øko-venlige formulering har Kiehl-SanEco Koncentrat  
opnået den Europæiske Union´s øko-mærkning. Opfylder kravene i EN 1040, EN 1276  
og EN 1650. 
 

Indhold (iht. 648/2004/EF) 
Anioniske tensider < 5%, nonioniske tensider 5-15%, organiske syrer, farve og duftstof  
(Limonene). 
pH-værdi (koncentrat): ca. 1                                     pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 2  
 

Anvendelsesområder 
Velegnet på alle vandtålende emner og overflader på sanitære områder, som fittings,  
håndvaske, bade- og brusekabiner, toiletskåle, skillevægge, spejle, fliser o. lig. af keramik,  
glas, porcelæn, aluminium, messsing, krom, rustfrit stål, syntetiske og lakerede materialer. 
Ikke egnet på materialer, der indeholder kalk, som f. eks. marmor og terrazzo. 
 

Anvendelse 
Klargøring af brugsopløsning: 
a) Fyld vand i 500 ml dispenserflasken til markeringen øverst  
    på flasken tilsæt 1 doseringsmål (40 ml) Kiehl-SanEco 
    konc. fra doseringsflasken. 
b) Fyld 500 ml dispenserflasken direkte fra Kiehl  
    doseringssysytem 
c) Fyld vand i 500 ml dispenserflasken til markeringen øverst  
    på flasken og tilsæt 40 ml (1 tryk) Kiehl-SanEco konc.  
    fra Kiehl-DosiExpress. 
 
Afhængi rengøringsarealets størrelse og udformning, anvendes skumsprayer eller kapsel med strålespids. 
 
Daglig rengøring med skumspray metoden:  
Indskum overfladen eller udspray skummet på klud eller svamp (ikke skuresvamp),  
og bearbejd området. Giv virketid. Efterskyl grundigt med rent vand. 
Daglig rengøring med flaske med strålespids: 
Sprøjt brugsopløsningen i toilet- eller urinalskålen. Bearbejd med børste. Giv virketid.  
Skyl ud anvendes til gulvvask med 1 eller 2 spande wetmop system. Betinget af  
besmudsningsgraden, doseres op til 80 ml (2 doseringsmål) pr. 8 l vand.  

               EU-MILJØMÆRKE 
 
 
 
 
 
 
 
Tildeles varer eller tjenesteydelser, 
der overholder miljøkravene i EU's 
miljømærkeordning. 
 
Licensregisteringsnummer: 
DE/020/003 

• mindsket 
påvirkning af 
vandlevende 
organismer 

• mindre brug af 
farlige stoffer 

• klar 
brugsanvinsning 

 

Bemærk 
En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen. 
Holdes uden for børns rækkevidde. 
Bland ikke forskellige rengøringsmidler. 
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: http//europa.eu.int/ecolabel. 
Tensider fremstillet af vegetabilske råvarer. 
Emballage kan recirkuleres. 

05
.09

.20
11

 

Forbrug pr. m² 
Overfladerengøring: 0,4 ml  

 

Lokalirriterende 

i koncentrat 

R 38 Irriterer huden 
R 41 Risiko for alvorlig øjenskade 
S 2 Opbevares utilgængeligt for børn  
S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 
S 28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand 
S 37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet 
S 24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene 
Indeholder Mælkesyre 

Emballage Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art 1! 
Karton 3 x 1 l flaske m/doseringstop + 1 stk. 500 ml skumsprayflaske (tom) med tricker og 
kapsel med strålespids  

Vare-nr. j 40 15 09 

Karton 3 x 2 l Vare-nr. j 40 15 08 
Karton 6 x 500 ml skumsprayflasker (tom) med tricker og kapsler med strålespids Vare-nr. z 01 23 70 
Kiehl-DosiExpress, 40 ml Vare-nr. z 12 15 14 
Kiehl-Doseringssystem Vare-nr. z 12 20 03 
 Tåler ikke frost! 
 

Sanitets-
rengøring 
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