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BRILL. FL. BRUN SÆBE kombineret rengørings- og plejeprodukt til alle gulve, der tåler vand. Er specielt velegnet til sten, fliser og 
ubehandlede trægulve.

41010 Brill. fl. brun sæbe 5L Dunk 3 108

41012 Brill. fl. brun sæbe 200L Tromle 1 2

FLOOR 930 har en meget stor rengørings- og plejeeffekt. FLOOR 930 er velegnet til alle gulve, der tåler vand. Det anbefales, at
gulve periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for at undgå for meget sæbefilm. Floor 930 efterlader en stærk plejefilm, der er
modstandsdygtig over for blandt andet sorte streger og saltætsninger. Ridsede overflader porefyldes.

26135 Floor 930 5L Dunk 3 108

FLOOR CARP. 337 anvendes i maskiner til rengøring af løse og faste tæpper. (Kontroller krympe- og farve ægthed på tæpperne før
start). Floor Carp. 337 løsner snavs og fedtstoffer fra tæppets fibre hurtigt og effektivt. Ved stærk besmudsning kan tæppet fugtes
med Floor Carp. 337 før rensning. Velegnet på alle slags tæpper.

26039 Floor Carp. 337 5L Dunk 3 108

FLOOR F 930 har en meget storrengørings- og plejeeffekt. FLOOR F 930 er velegnet til alle gulve, der tåler vand. Det anbefales, at 
gulve periodevis vekselvaskes med Uni Surface 920 for at undgå for meget sæbefilm. FLOOR F 930 efterlader en stærk plejefilm, der 
er modstandsdygtig for blandt andet sorte streger og saltætsninger. Ridsede overflader porefyldes.

26286 Floor F 930 5L Dunk 3 108

FLOOR POLISH 336 er velegnet til daglig rengøring af alle gulvtyper. Floor Polish 336 er baseret på polymervoks og efterlader en
smudsafvisende, silkemat og skridsikker overflade. Der anbefales at vekselvaske med Uni 720.

41660 Floor Polish 336 5L Dunk 3 108

FLOOR RESIN 338 er særdeles velegnet til fjernelse af harpiks på idrætsgulve. Floor Resin 338 kan både anvendes manuelt eller i
en gulvvaskemaskine. Floor Resin 338 kan anvendes på alle typer gulve.

41046 Floor Resin 338 5L Dunk 3 108

FLOOR TERRAZZO W 330 har en meget stor rengørings- og plejeeffekt. Floor Terrazzo W 330 er velegnet til alle gulve, men har især
en stor effekt på vinyl-, terrazzo-, linoleums- og gummigulve. Floor Terrazzo W 330 efterlader en stærk plejefilm, der er modstands-
dygtig selv over for sorte streger, saltætsninger m.m. Ridsede overflader porefyldes.

22073 Floor Terrazzo W 330 5L Dunk 3 108
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FOAM ACID 335 er et stærkt surt skumrengøringsmiddel til anvendelse i nydelses- og levnedsmiddelindustrien. Anvendes på
syrefaste overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring og afkalkning, f.eks. i storkøkkener, levnedsmiddelindustrien,
baderum og svømmehaller m.m. Foam Acid 335 er velegnet til brug på lodrette flader, da det opskummede rengøringsmiddel
danner et stabilt skum med særdeles god vedhæftning. Efter 5-15 minutters virketid spules skummet væk med rent vand.
Foam Acid 335 bør ikke anvendes på ubehandlet aluminium.

22148 Foam Acid 335 5L Dunk 3 108

26204 Foam Acid 335 20L Dunk 1 36

FOAM ALKA 334 er et stærkt skumrengøringsmiddel. Anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv
rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål m.m. Foam Alka 334 er velegnet til brug på lodrette flader, da det opskummede
rengøringsmiddel har en god vedhæftning. Foam Alka 334 bør ikke anvendes på ubehandlet aluminium.

41803 Foam Alka 334 5L Dunk 3 108

FOAM NEUTRAL 333 er et skumrengøringsmiddel til daglig rengøring af bl.a. baderum, storkøkkener m.m. Foam Neutral 333 giver
ved udlægning med skumudstyr et jævnt, behageligt skumlag, som effektivt fjerner snavs og fedtstoffer.

41735 Foam Neutral 333 5L Dunk 3 108


