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Egenskaper
Select Perf Golvrent Neutral lämnar en stark skydds-
film mot bland annat svarta linjer och saltbränn- 
skador. Porfyller repade ytor.

Förvaring
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan 0°– +35 °

Säkerhet
Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för 
upplysning om hantering och spill/avfall.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Bruksanvisning och dosering
Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi att 
doseringen höjs och verkningstiden förlängs för att 
få bästa möjliga effekt. 

Lösningen appliceras på ytan med en svamp, 
trasa, mopp eller borste. Använd en ren svamp, 
trasa, mopp eller borste för att ta bort överflödigt 
grundrengöringsmedel. Vi rekommenderar att 
svampen, trasan, moppen eller borsten sköljs 
ofta under avtorkningen. Låt den rengjorda ytan 
självtorka.

Vid användning av skumutrustning appliceras 
lösningen på alla ytor som ska rengöras och sköljs 
därefter med rent vatten.

Artikelnr
5 liter, dunk 55848

Produktdata
Neutralt grundrengöringsmedel

Färg ?

Fysisk form  Vätska

Lukt ?

Densitet  ?

pH Koncentrat ~9

pH Brukslösning, 10%  ~?

Select Perf är en produktserie som är färdig att 
användas vid professionell och yrkesmässig städning 
och rengöring. Mer information och säkerhetsblad för 
produkterna finns på www.leany.se. Leany AB äger 
och marknadsför varumärket. 

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla 
och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk 
och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande 
leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten 
och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom 
dessa områden. 

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet 
som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt 
utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg 
drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. 
Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och 
driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp. 
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Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.

Nordisk Miljömärkning 526 015

Användningsområde
Select Perf Golvrent Neutral, har stor rengörande och vårdande effekt, speciellt på 
polerade och behandlade golv. Select Perf Golvrent Neutral är lämplig för alla golv som 
tål vatten. Det rekommenderas att golven regelbundet tvättas växelvis med Select Perf 
Allrent för att undvika uppbyggnad av tvålfilm.


