
Et "uden afskylning" gulvrengøringsmiddel

WASH 'N WALK er et revolutionerende 'uden afskylning' gulvrengøringsmiddel som effektivt 
fjerner snavs og fedt på glatte gulve. Baseret på en nyskabende teknologi, nedbryder
WASH 'N WALK ophobninger af fedt i porer og fuger og efterlader gulvet rent og sikkert.

Biologiske ingredienser kombineret med traditionelle vaskeaktive stoffer, nedbryder op- 
hobninger af fedt og snavs der ofte findes i restauranter og fødevarevirksomheder.

� RENT - Angriber fedt og snavs og fjerner de ophobninger der er årsag til glatte gulve
� SIKKERT - Forøger gulvets friktion og gør gulvet mere skridsikkert.
� EFFEKTIVT - Reduktion af arbejdstimer - Afskylning ikke nødvendig

PROFESSIONELT RENGØRINGSMIDDEL TIL KØKKEN
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

BRUGERVEJLEDNING
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1 Tør spild op og fej gulvet.

2 Doser WASH 'N WALK til den ønskede
koncentration direkte i spanden.
Vand temperatur max. 40°C.

3 Påfør WASH 'N WALK med en 
Rasant moppe eller maskine.  

4 Lad opløsningen indvirke (trænge ind
i fedt og snavs).

5 Børst gulvet med en stiv børste,
moppe eller maskine.

6 Tør op med en moppe eller skrab    
opløsningen ned i afløbet.

7 AFSKYL IKKE! Lad det lufttørrer.

ANBEFALING
Anbefalet brugskoncentration:
Manuel 2-3%
Kombimaskine 1%

Din Ecolab konsulent vil være behjælpelig  
med installation og indstilling af doserings- 
enheden.

INGREDIENSER
KUN TIL PROFESSIONELT BRUG.
Sikkerhedsdatablad tilgængeligt for 
professionelle brugere efter anmodning.

pH værdi: (100%)

SIKKERHED
Anvend dispenser

Bland ikke med andre produkter.

Må ikke sprayes.

Må ikke komme i kontakt med overflader

der har berøring med fødevarer.
Yderligere informationer kan læses på 
etiket og sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE
2 x 5 L

OPBEVARING
Hold dunken tæt lukket 
Opbevares i original beholder
Opbevares mellem 0-40°C
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