HP CLEAN

Universalt og miljøvennlig
rengjøringsmiddel
– Til rengjøring og
avfetting på både harde
og myke overflater
– Vannbasert og biologisk
nedbrytbar
– Ingen ubehagelig duft
– Klar til bruk,
hurtigvirkende og kraftig
(HP = High Power)
– Godt egnet til fugeglatting
på porøse overflater

PRODUKTINFORMASJON | HP CLEAN

side 2 av 3

EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

HP CLEAN er en universal, kraftig og effektiv rengjører
og avfetter med mild duft som erstatter mange
forskjellige spesialvaskemidler og sikkert fjerner
ubehagelig lukt og naturlig forurensning (organisk
smuss). Den er basisk/alkalisk (og dermed syrefri),
biologisk nedbrytbar og tilfredsstiller HACCPnormen*, noe som derfor gjør den trygg i bruk for
mennesker, dyr og miljø. Dette gjør HP CLEAN
meget godt egnet til bruk i kjøkken, ved dyrehold
og næringsmiddelproduksjon. Avhengig av type
overflate som skal rengjøres, kan den brukes både
i konsentrert form eller utblandet med vann.

Lukt: Frisk
Farge: Grønn
Fase ved 20 °C: Flytende
pH: 9,1
Vannoppløselighet: Ja, og biologisk nedbrytbar
Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt

BRUKSOMRÅDER
HP CLEAN er ideell for innvendig og utvendig rengjøring,
luktfjerning, avfetting og fugeglatting. Flekkfjerning av
f.eks. olje, fett, sot, skokrem og nikotin. Rengjøring av
materialer av harde treslag (f.eks. eik, ask, bøk etc.),
plast, tekstil og både behandlet og ubehandlet materiale
som på biler, båter, campingvogner, motorsykler, sykler,
gressklippere, hus/hytter, kjøkken, bad, terrasser,
plattinger, gjerder og portstolper, samt utemøbler,
markiser, tepper, telt, kalesjer, bilseter m.m. I tillegg
naturstein; vegger, peiser/ovner, terskler/trinn av
granitt, marmor, skifer, hvit kalkstein, mur m.m. og
gulv; industrigulv, gulvbelegg, epoxygulv, betonggulv,
keramikkgulv, garasjegulv, gulv i husdyrsbur m.m.
HP CLEAN kan brukes til avfetting før fuging, liming,
lakkering eller maling/beising (også matte ned gammel
maling før påføring av ny maling/beis), samt at den også
fungerer utmerket som fugeglattemiddel. Da HP CLEAN
tilfredsstiller HACCP-normen* er den også trygg å bruke
ved dyrehold, for generell rengjøring og for fjerning av
ubehagelig lukt (hundebur, fuglebur, stall, fjøs, etc.),
samt i næringsmiddelproduksjon som f.eks. slakterier,
staller, låver, svine- og kyllingfarmer, fiskemottak,
eggproduksjon, etc.

* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control
Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i
hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke
på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du
finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

1 l sprayflaske

T483084

1804262

9511453

41960452

5 l kanne med helletut

T483094

1804263

9511454

41960463

25 l kanne

T483074

1804508

9511495

46314414

210 l fat*

T483064

1817989

9511316

56723062

*Skaffevare

1l

5l

25 l

210 l

5 liters kanne med innfelt helletut.

DOKUMENTASJON
A20 sjekkliste, HACCP
Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger.
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

Relekta AS
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BRUKSANVISNING
1. HP CLEAN kan brukes i konsentrert form på de
fleste materialer. Ved husvask, gulvvask (parkett
og lignende), utvendig bilvask, samt andre lakkerte
og glossy overflater anbefales det å tynne ut HP
CLEAN med ca. 50 % vann for å unngå at overflaten
mattes. Som husvask før maling eller beising kan HP
CLEAN brukes i konsentrert form, for å matte ned
gammel maling/beis. HP CLEAN kan påføres med
høytrykkspyler eller slange, fra sprayflaske eller med
svamp/klut.
2. Ved bruk av konsentrert HP CLEAN fra sprayflasken,
påføres HP CLEAN nedenfra og opp, rett på smusset.
Vask så av med en klut, svamp eller børste, før
såperestene skylles av med rikelige mengder vann.
Tilpass hardheten på børsten til overflaten som skal
rengjøres. En hard børste kan skade maling og sette
riper i plast.
3. Ved rengjøring av hardsittende flekker kan du la HP
CLEAN virke i opptil 5 minutter (pass på at overflaten
holdes fuktig og ikke fordamper) før skrubbing og
skylling. Gjenta prosessen om nødvendig.
4. Ved rengjøring av glass/vinduer er det viktig å skylle
glasset godt med vann både før såpen påføres, samt
etter vask. Glass har mange små porer, og hvis disse
porene fylles med såpe som tørker inn i porene vil
det dannes et gråskjær i glasset i etterkant. Ved
å skylle godt på forhånd, fylles porene med vann
i stedet, uten fare for at det blir liggende igjen
såperester.
5. Hvis du er usikker på om materialet som skal
rengjøres er sensitiv eller fargefast, anbefales det å
teste på lite synlig sted først. Unngå å vaske i direkte
sollys, da dette kan etterlate skjolder og flekker fra
inntørkede såperester.
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