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• Daglig brug forebygger dannelse af kalkbelægninger
• Tørrer pletfri op - overflødiggør aftørring
• Ideel til marmor, emaljerede badekar og lignende
• Meget drøj i brug

Produkt
Universelt rengøringsmiddel til alle vaskbare overflader og genstande. 

Forbrug
I sprayflaske: 1 hættefuld til 2 liter vand.
Normal afvaskning: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

Emballage
1 ltr. dunk.

Anvendelse 
Fjerner sæbe og snavs på f.eks. keramik- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerede 
badekar. Hyppig anvendelse sikrer, at der ikke opbygges kalkbelægninger på overfladen.
Er særlig egnet til sarte overflader, som ikke tåler sure midler.

Forbehandling
Overfladen rengøres med Alfix Grundrens.

Brugsanvisning 
Alfix marmor- og keramikvask kan med fordel anvendes i sprayflaske. Dosering: 1 hættefuld til 2 liter 
vand. Sprayes på overfladen i f.eks. bruchenicher efter badning. Efter kort virkningstid skylles efter med 
rent vand.
Ved normal afvaskning tilsættes Alfix Marmor- og keramikvask i forhold 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vand.
Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Efter en virketid på 5 -10 minutter afvaskes der med 
rent vand.

Afprøvning
Er godkendt af Veterinærdirektoratet til anvendelse på de af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri 
autoriserede kødvarevirksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen følges.
Der er ikke taget stilling til den teknologiske effekt. 

Henvisninger
Folderen: “Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix”
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data
pH-værdi ca. 11,0
Lagring Opbevares frostfrit
 Min. 12 måneder ved +20°C

Indholdsstoffer
SODIUM CITRATE
SODIUM CUMENESULFONATE
SODIUM CARBONATE
SODIUM C9-22 ALKYL SEC SULFONATE
SODIUM LAURETH SULFATE/SODIUM C10-16 PARETH-2 SULFATE
TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE

Parfume
SODIUM HYDROXIDE
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