PERFORM
STONE CLEANER

Finns i följande förpackning:
5 liters förpackning artnr: 02-209
Per kartong: 3 x 5 liter (per pall: 48 kartonger = 720 liter)

HD

Ett mycket koncentrerat och kraftigt
rengöringsmedel för djuprengöring av
ytor gjorda av natursten och betong.
Perform Stone Cleaner HD är formulerad för att eﬀektivt ta
bort smuts, byggrester, tjockare vaxbeläggningar och
skiktuppbyggnad av underhållskemikalier samt för
Perform Stone Cleaner
HDfogar.
är ett koncentrerat
att rengöra

rengöringsmedel för djuprengöring av naturstenytor och
betong. Den tar bort tjocka vaxlager, igengrodd smuts, rost- och lättare oljefläckar. Produkten innehåller
Perform Stone Cleaner HD rekommenderas för marmor,
inte syra
och skadar inte de flesta polerade ytor.
granit, betong, terrazzo, kalksten, skiﬀer och keramiska
plattor där den även djuprengör igentäppta porer.

Blanda 1 del Perform Stone Cleaner HD med 2 till 5 delar vatten och lägg ut på ytan som skall
behandlas. Skura med borste och/eller grövre rondell. Låt verka och skura var 5:e minut tills fläcken är
Ajour Trading Sweden AB
borta
eller ytan är ren.
Flöjelbergsgatan 8B
SE- 431 37 Mölndal

Telefon: 031-87
05 40 används medlet i koncentrat. Skölj med rent vatten. Utför alltid en provyta på en
För kraftigare
fläckar
info@ajourtrading.com
undanskymnd plats innan hela ytan t.ex. golvet behandlas. Åtgången beror på vad som skall tas bort,
www.ajourtrading.com
fläckens djup
och stenens porositet etc.

Dosering:
2 - 5 liter till 10 liter vatten
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH ca 14,0 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Denna produkt är tillverkad i Sverige.
Perform Stone Cleaner HD ingår i Perform Floor-Recond System.

P

ERFORM
FLOOR-RECOND SYSTEM

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.

Stockholm
Kontor
Markörgatan 2
136 44 Handen
08-604 30 00

V2

Göteborg
Huvudkontor
Snåkeredsvägen 2
438 91 Landvetter
031-87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 Fjällbacka
031-87 31 21

www.ajourtrading.com

