
Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö

Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

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. 

SURFACECARE

GROVRENT
• GROVRENGÖRINGSMEDEL
• EFFEKTIVA FETT- OCH OLJE- 

EMULGERANDE EGENSKAPER.
• KAN ANVÄNDS MED LEANY  

SPOLUTRUSTNING

PRODUKTBLAD

Egenskaper
SELECT PERF GROVRENT har goda fett- och 
oljeemulgerande egenskaper som kan påföras 
manuellt eller utläggas som skum med hjälp av en 
lågtrycksanläggning eller Leany Spolutrustning.
Kan även användas på aluminium

Förvaring
Förvaras i tättsluten originalförpackning. 
Förvaras mellan -5°– +35 °

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

Endast till professionellt bruk.

Bruksanvisning och dosering
Vid skumläggning får skummet inte torka in. Efter 
avslutad rengöring ska alla ytor som senare kom-
mer i kontakt med livsmedel sköljas av grundligt 
med rent vatten. 
Produkten uppfyller de generella kraven i livsmed-
elslagen för produkter som används i livsmedelstill-
verkande verksamheter. Det betyder att produkten 
vid normal användning och dosering eller under 
förutsägbara förhållanden inte avger beståndsdelar 
till livsmedel i en omfattning som kan innebära fara 
för människors hälsa.

Artikelnr
5 liter, dunk 55868

Produktdata
Grovrengöringsmedel

Färg Gulaktig

Fysisk form  Vätska

Lukt Ingen karaktäristisk lukt

Densitet  ~1,05 kg/l

pH Koncentrat ~13,0

pH Brukslösning, 4% ~11,5

Användningsområde
SELECT PERF GROVRENT används för grovrengöring av mycket smutsiga och feta ytor 
inom institutionsområdet, livsmedelsindustrin samt bil- och transportbranschen.

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud 
och ögon.
Undvik att inandas sprej/dimma. 
Använd skyddshandskar / skyddskläder 
/ ögonskydd / ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta 
omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Skölj huden med vatten / duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåll: Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier


