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PROFESSIONELT RENGØRINGSSYSTEM
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Windus clean 

MILJØMÆRKET RENGØRINGSMIDDEL
TIL GLAS OG OVERFLADER 
Windus clean fjerner let fedt og snavs fra glas og overflader, og efterlader pletfrie og 
blanke overflader. En ergonomisk designet sprayflaske indeholdende 750ml, sikrer en nem og  
ubesværet håndtering for professionelle brugere. Windus clean indeholder ingen farve og parfume. 

Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Windus clean certificeret 
med EU-blomsten som et økologosk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske 
krav til råmaterialer og emballage.

Anvendelse: Til rengøring af glasoverflader,  fliser, kunststoffer, skærme. 
furnishing, screens. 

 °  Clean - Perfekt rengøringsresultat.

°  Safe - Udvælgelse af råmateriale og emballage garanterer en høj økologisk standard. 

°  Effi cient – Efterlader overfladen stribe- og pletfri. 

BRUGERVEJLEDNING 

1 Tjek produktetiket og hygiejneplan for 
detaljeret brugerinformation.

2 Klar til brug opløsning: Produktet på-
føres en ren mikrofiberklud eller en 
papirserviet. 
For at undgå krydskontamination, an- 
befales det at anvende Windus Clean i 
kombination med en farvekodet mikro- 
fiberklud.

3 Rengør/aftør overfladen.

4 Efterskylning ikke nødvendigt.

  

INFORMATION

Sammenlignet med andre produkter, skal der  
kun anvendes en lille mængde af Windus Clean. 
Korrekt dosering sparer udgifter og minimere 
påvirkning af miljøet.  

Ved yderligere information henvises til følgende 
hjemmeside http://ec.europa.eu/ecolabel 

Kun til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af  
professionelle brugere.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

For yderligere information og sikkerheds-  
instruktioner, se produktetiket og sikkerheds-  
datablad. 

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 
-5° og 40°C.  
Opbevares i original emballage.

pH værdi (100%): 9 

EMBALLAGE

12x750ml flasker med sprayer
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°  Reduced impact 
on aquatic life

°  Reduced use 
of hazardous 
substances

°  Clear user 
instruction

 Worldwide Headquarters
370 Washaba Street N St. Paul, MN55102
www.ecolab.com  1.800.35.CLEAN

 European Headquarter
Richtistr. 7 
CH-8304 Wallisellen

Ecolab ApS
Carl Jacobsens Vej 29
2500 Valby
Telefon: 3615 8585
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