
Stærkt koncentreret produkt uden faremærker*, som ikke 
kræver ekstra sikkerhedstræning, dokumentation, lagerplads og 
andre relaterede omkostninger.

Ydeevne
 Baseret på en nyskabende og kraftig kombination af 

syrer og stoffer, der påvirker overfladespændingen 

 Fjerner effektivt kalkaflejringer, urinsten, 

sæberester, kropsfedt og snavs

Effektivitet
 Effektivt rengørings- og afkalkningsmiddel 

 Effektivt ved mild koncentration (fra 0,25%), 

hvilket reducerer udgifter til rengøring

Sikkerhed
 Skånsom formulering gør at rengøringsmidlet kan 

anvendes på de fleste overflader, som kan tåle syre

 Ingen CLP etikettering betyder, at personlige 

værnemidler ikke er påkrævet

 Farvekodet system sikrer brug af det rigtige 

produkt til rengøringsopgaven  

SANITÆRT RENGØRINGSMIDDEL MAXX Into C2

MAXX Into C2
SANITÆRT RENGØRINGSMIDDEL TIL DAGLIGT BRUG

* I henhold til CLP-lovgivning
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PRODUKT VARENR. EMBALLAGE

MAXX Into C2  9084520 12 x 1L flaske

MAXX Into C2   9084540  2 x 5L flaske

OPBEVARING:
Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 °C og 40 °C.

pH-værdi (100%)
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Anbefalet brug
 Til vedligeholdende rengøring af alle overflader, som tåler  

syre. 

Bæredygtighed
 Yderst koncentreret formel, reducerer vægten, der skal tranporteres. 

OPLYSNINGER:
Test materialekompatibilitet på et mindre, ubetydeligt område 
før brug.

Anbring advarselsskilte ‘Pas på vådt gulv’, og lad dem blive 
stående, indtil overfladen er helt tør.  

Er mærket med EU Blomsten DE/020/266

Kun egnet til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.
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 Brugervejledning 

20 - 40 ml

4 L
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1. Kontroller din hygiejneplan for detaljeret brugervejledning.

2. Opløs 20 - 40 ml MAXX Into C2 med 4 liter vand. Bruges koncentreret på genstridige pletter.

3. Påfør rengøringsopløsningen på en mikrofiberklud eller svamp. Aftør overfladen. Vi anbefaler at bruge MAXX Into C2 sammen 
med de farvekodede Polifix mikrofiberklude for at undgå kontamination. 

4. Skyl efter med vand eller aftør med en ren, fugtig klud.

5. Til manuel rengøring af gulve anbefaler vi at bruge produktet sammen med Ecolabs mikrofiber-moppesystemer.


