KELAX 50
KELAX 50 er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel i koncentrat
til professionel brug.

DESINFEKTION
Brugsanvisning:
Anvendes til desinfektion af stalde, produktionslokaler,
maskiner og bygninger.
Dosering 2% = 2 liter KELAX 50 til 98 liter vand.
Udlægges med egnet udstyr gerne som skum
Fordele ved desinfektion med KELAX 50: Bekæmper
bakterier, svampe, svampe sporer samt en del type vira.
Effektiv mod mug og svamp med langtidseffekt.
Fjerner dårlig lugt.

Murværk:
Fjerner snavs og belægninger, forebygger og
vedligeholder samt sikrer rene overflader. Lav en
opløsning af 0,2-0,4 liter KELAX 50 til 10 liter vand og
påfør opløsningen med børste eller en højtryksrenser.
KELAX 50 virker bedst ved høje temperaturer på tørre
eller let fugtige overflader i tørvejr.

FORHOLDSREGLER:

Skal taget eller terrassen overfladebehandles eller
behandles for misfarvninger, fjernes først diverse
belægninger ved at anvende en opløsning af 0,2 liter
KELAX 50 til 10 liter vand. Lad opløsningen virke i mindst
1-2 timer, før overfladen bearbejdes med børste, kost
eller højtryksrenser.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke
arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt
instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige
egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Rekvirér og læs sikkerhedsdatablad inden brug.
Brug beskyttelsesbriller, særligt tøj og handsker.
Skader, i brugsopløsning, ikke zink og kobber, men vær
forsigtig med aluminium.
KELAX 50 må ikke blandes med andet end vand, da
effekten derved ophæves.

Fliser:

EMBALLAGE:

Fjerner belægninger, samt sikrer rene overflader.
Lav en opløsning af KELAX 50, 0,2-0,4 liter KELAX 50 til
10 liter vand, afhængig af hvor snavset fliserne er.
Påfør opløsningen med en vandspreder, stor børste eller
lign. og lad det virke i ½-1 time, hvorefter rester af snavs
mm. fjernes med rent vand.

25 liter
200 liter
1000 liter

RENGØRING
Tage og terrasser:
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