
Perform Hulken Por-Rent - OP är ett allrengöringsmedel där man kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam behandling. 
Perform Hulken Por-Rent - OP används för all typ av städning, från daglig städning till storstädning. Perform Hulken 
Por-Rent - OP löser effektivt vattenlöslig smuts samt fläckar av mineral- och syntetisk olja, sot och fett. Perform Hulken 
Por-Rent - OP är pH-buffrat, vilket innebär att den bibehåller sitt pH-värde trots att smutsigt tvättvatten borde sänka pH-värdet. 
Det gör att Perform Hulken Por-Rent - OP kan verka längre och bättre, då rätt pH-värde är en viktig faktor för själva 
tvättprocessen. Perform Hulken Por-Rent - OP är avsett för alla vattentåliga golv och ytor inom alla verksamheter. Plockar även 
upp smutsen ur underlagets porer. 

Om problem med skumning uppstår vid användning av skurmaskin skall man använda Perform Anti-Skum i smutsvattentanken, 
följ doseringen på etiketten. Vid punktrengöring, efterskölj alltid ytan med vatten. 

Perform Hulken Por-Rent - OP ingår i Perform Floor-Recond System.

Exempel på hur man använder Perform Hulken Por-Rent - OP:
Nya sten-, betong- och linoleumgolv: Byggstäda med Perform Hulken Por-Rent - OP enligt dosering för storstädning – låt golvet 
torka helt. Impregnera / skydda med Perform Stone Gloss eller med Perform Stentvål Special - OP enligt doseringsanvisning. 
Stryk ut med moppgarn eller liknande och efterpolera vid behov. 

Äldre sten-, betong- och linoleumgolv: Maskinell skurning med Perform Hulken Por-Rent - OP och lämplig skurrondell 
(vi rekommenderar blå eller röd). Impregnera / skydda med Perform Stone Gloss eller med Perform Stentvål Special - OP 
enligt doseringsanvisning. Stryk ut med moppgarn eller liknande och efterpolera vid behov. 

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår 
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-koden. pH ca 9,5 i koncentrat. Förvaras frostfritt. 
Denna produkt är tillverkad i Sverige.

Rekommenderad dosering:
Storstädning:            0,5 dl till 10 liter vatten
Daglig städning:       0,25 - 0,5 dl till 10 liter vatten
Maskinell städning:    0,25 - 0,5 dl till 10 liter vatten
Moppning:                 0,25 - 0,5 dl till 10 liter vatten
Punktrengöring:            5 - 10 dl till 10 liter vatten

PERFORM

Perform Hulken Por-Rent - OP är ett allrengöringsmedel 
där man kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam 

behandling. Perform Hulken Por-Rent - OP  används för all 
typ av städning, från daglig städning till storstädning och 

löser eff ektivt vattenlöslig smuts samt fl äckar av mineral- och 
syntetisk olja, sot och fett. Perform Hulken Por-Rent - OP  

är avsett för alla vattentåliga golv och ytor inom alla 
verksamheter.

HULKEN
POR-RENT

Golvrengöringsmedel som är 
både eff ektivt och milt.
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Bra Miljöval-märkt
utan parfym:

50 ml provflaska      artnr 02-2050

150 ml förpackning  artnr: 02-200

1 liters förpackning  artnr: 02-201
12 x 1 liter per kartong (per pall 40 x 12 x 1 = 480 liter)

5 liters förpackning  artnr: 02-202
3 x 5 liter per kartong (per pall 48 x 3 x 5 liter = 720 liter)

10 liters dunk          artnr: 02-205
(per pall 54 x 10 liter = 540 liter)

25 liters dunk          artnr: 02-203
(per pall 24 x 25 liter = 600 liter)

200 liters fat            artnr: 02-204
(per pall 2 fat = 400 liter)

V4 www.ajourtrading.com

Underhållsprodukter för professionell användning. 
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår 
hemsida för mer information om våra produkter och 
var du kan köpa dem.

FLOOR-RECOND SYSTEM
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