Ready to use

Inget blandande. Ingen dosering. Bara att använda.

Anti-Fog
Rengör och behandlar ytor såsom speglar, glas,
visir, bil- och båtrutor. Håller behandlad yta imfri
länge.
Artnr. 239001
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Glass Cleaner Foam
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Avlägsnar snabbt smuts och fettfläckar. Rengör
alla vattentåliga hårda ytor t.ex. glass, speglar
och bord.
Artnr. 261001
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Chewing Gum
Remover
Används för att ta bort tuggummirester på
hårda och mjuka färgäkta ytor.
Artnr. 3871048

Glue Remover
Används för att ta bort limrester på hårda
färgäkta ytor som t.ex. golv, laminat, glas,
metall, kakel etc. Tar också bort klackmärken
och andra märken orsakade av gummi.
Artnr. 3871047
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Odour Killer
Eliminerar och neutraliserar snabbt och
effektivt en lång rad illaluktande ämnen på
naturlig väg. Odour Killer ger en effektiv och
långtidsverkande luktkontroll.
Artnr. 3871050

Antibacterial
Surface Cleaner
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Alkoholfri och kliniskt testad antibakteriell
produkt som används för desinfektion av
allehanda vattentåliga ytor. Effektiv mot Noro
och Coronavirus.
Artnr. 296001
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Interior Cleaner
Foam
Effektivt rengöringsmedel för de flesta
textilmaterial. Det rengörande skummet rengör
varje fiber och tar bort fläckar och smuts.
Artnr. 218002

Vattenbaserat rengöringsmedel för rostfritt stål,
krom, laminerad plast och
aluminiumytor. Rengör, återställer och skyddar
ytan så att den bättre motstår fingeravtryck
och fläckar.
Artnr. 3871049
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Stainless Steel
Cleaner
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Biocleaner
Tar snabbt och effektivt bort fläckar från
textilytor, såsom stolar, soffor, mattor och
kläder. Bio Cleaner är effektivt på oljefläckar,
både på textilmaterial och andra ytor.
Artnr. 990001

Textile Protection
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Vattenbaserat impregneringsmedel för alla
typer av textilytor. Behandlingen förhindrar
smuts och vätskor från att komma in i fibrerna.
Färglös och påverkar inte tygets naturliga
utseende.
Artnr. 3871051

Stain Remover
Används för att ta bort fläckar på textila
material. Löser upp fläckar orsakade av kaffe,
vin, frukt, glass, choklad, olja mm.
Artnr. 3871045
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Graffiti Remover
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Används för att ta bort klotter på hårda
färgäkta ytor t.ex. laminat, glas, metall, kakel
etc. Löser effektivt tusch, bläck, sprayfärg,
guld-, silverpennor och avlägsnar även
skuggor.
Artnr. 3871046
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