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 Duocit-eco 

Sanitetsrengøringsmiddel med frisk orange duft 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Egenskaber 
Surt sanitetsrengøringsmiddel med frisk orange duft. Hurtig og hygiejnisk fjernelse  
af kalkholdig snavs og kosmetikrester på alle vådområder. Regelmæssig brug af  
Duocit-eco modvirker opbygning af kalkbelægninger og skåner inventaret. Den 
miljøtilfredsstillende formulering betyder tildeling af det europæiske miljømærke  
til Duocit-eco.  
 
Indhold (iht. 648/2004/EF) 
Anioniske tensider < 5%, nonioniske tensider < 5%, organiske syrer, farve og duft. 
pH-værdi (koncentrat) ca. 2                             pH-værdi (i brugsopløsning) ca. 3 
 
Anvendelsesområder 
På alle vandtålende overflader og inventar på sanitære områder som f.eks  
amatur, håndvaske, bade- og brusekabiner, toiletskåle, urinaler, spejl, glas,  
messing, crom, rustfrit stål, kunststof og lakerede emner. Ikke egnet til  
anvendelse på kalkholdige emner som f.eks. marmor, terrazzo.  
 
Anvendelse 
Overfladerengøring / aftørring: 
Rengøringsmiddel direkte på klud eller ikke skurende svamp.  
Bearbejd og skyl/aftør med rent vand. Sprøjt direkte i toilt- og  
urinalkumme. Bearbejd med børste, giv kort virketid og skyl . 
 
eller 
 
1-2 sprøjt til 4-8 l koldt vand. 
Fordel opløsningen på objektet med svamp,  
klud eller egnet moppe. Bearbejd og skyl  
eller eftertør med rent vand. 
 

Forbrug pr. m² 
Overfladerengøring / aftørring: 1-5 ml 
 
 

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! 

 

Emballage 
Karton 6 x 1 l flasker Vare-nr. j 40 18 01 
10 l dunk Vare-nr. j 40 18 10 
200 l tromle Vare-nr. j 40 18 72 
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EU-MILJØMÆRKE 
 
 
 
 
 
 
Tildeles varer eller tjenesteydelser, 
der overholder miljøkravene i EU's 
miljømærkeordning. 
Licensregistreringsnummer: 
DE/020/043. 

• 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. 

5556 3100 WWW.PAPIRLADEN.DK

WWW.PAPIRLADEN.DK

