RENGØRING 2L
Er fri for skadelige stoffer. Midlet er derfor allergivenligt og
harmløst for både mennesker og dyr, selv ved indtag eller
kontakt med huden.
Det kan bruges til alle vaskbare overflader og er velegnet
til hygiejnisk rengøring af for eksempel køleskabe og ovne.
Samtidig fjerner det lugt i stuen, skoene, kattebakken eller
en fugtig kælder og er så effektivt, at nedbrydningen af
skadelige bakterier fortsætter selv efter, du har gjort rent.
Derfor er VISKAL Rengøring også særlig velegnet til pudsning
af vinduer og andre glatte overflader.
Det brugte rengøringsvand hælder du i potteplanterne
og blomsterbedet, som gødning, eller i afløbet, hvor det
fungerer som afløbsrens.
Blandingsforholdet er 1:100, altså 1 DL til 10 L vand.

VISKAL

				Læs mere på
erstatter alle dine andre

rengøringsmidler
				www.viskal.dk

				

Rengøring
som spray

Bland VISKAL Rengøring med vand i forholdet 1:100
Hæld blandingen i en forstøverflaske.
Spray og tør af:
Køkkenborde, køkkenskabe, køkkenvask, håndvask, spejle,
vaskemaskine, opvaskemaskine, biler, både, cykler, møbler,
hylder, borde, vaskbare vægge, vindueskarme.
Spray og lad sidde ½ time før aftørring:
Emhætte, ventilatorer, metal- eller plastikpersienner, vinduer
Spray og lad
stofgardiner.

sidde:

havemøbler,

haveredskaber,

Keramiske overflader: Spray og lad sidde 10 min før
aftørring
Ovn: Spray og lad sidde natten over før aftørring. Gentag
om nødvendigt
Fryser og køleskab: Spray og tør af indvendigt og udvendigt
Badeværelsesfliser: Spray og skyl efter med vand
Bruser/badekar/toiletkumme: Spray efter brug
Som lugtfjerner: spray i værelser, kattebakke, kælder, sko,
affaldsspand

				

Almindelig rengøring

Blandes med vand i forholdet 1:100, altså 1 DL til 10 L vand.
Vask gulve og overflader som normalt
Efterlader alle overflader skinnende rene
Velegnet til sæbefri opvask
Fjerner alle rester fra tidligere kemisk rengøring
Antistatisk effekt
Skånsom mod krom og forhindrer rust
Fjerner uønskede lugte
Forhindrer tilstopning og lugtgener i afløb
Det brugte rengøringsvand hælder du i afløbet som
afløbsrens eller i potteplanterne og haven som gødning
Indhold: EM1 Effektive Mikroorganismer,
kulhydrater, vand, alkohol, hvedeklids-ekstrakt.

enzymer,

Produceret til VISKAL Aps af Agriton BV, Holland.
VISKAL Rengøring er i en vacuumpakket 2L Bag-in-box, der
sikrer indholdets friskhed og virkning.
Holdbarhed efter åbning: 12 måneder.
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