HP CLEAN

Universellt och miljöanpassat
rengöringsmedel
– Till rengörning och
avfettning på både
hårda och mjuka ytor
– Vattenbaserad och
biologiskt nedbrytbar
– Ingen obehaglig doft
– Klar att använda,
snabbverkande och
kraftfull (HP = High Power)
– Väl lämpad för fogglättning
på porösa ytor
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EGENSKAPER

TEKNISK
TEKNISKTINFORMASJON
INFORMATION

HP CLEAN är ett universellt, kraftfullt och effektivt
rengöringsmedel och avfettare med mild doft som
ersätter många olika specialtvättmedel och säkert
tar bort obehaglig doft och naturliga föroreningar
(organiskt smuts). Den är basisk/alkalisk (och därmed
syrafri), biologisk nedbrytbar och enligt HACCPnormen*. Detta gör HP CLEAN därför säker att
använda för människor, djur och är miljöanpassad och
mycket lämplig för användning i kök, vid djurhållning
och vid livsmedelproduktion. Beroende på vilken
typ av yta som ska rengöras, kan den användas
både koncentrerad eller utspädd med vatten.

Lukt: Frisk
Färg: Grön
Fas vid 20 °C: Flytande
pH: 9,1
Vattenlöslighet: Ja, och biologiskt nedbrytbart
Förvaring och hållbarhet: Svalt och torrt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
BRUKSOMRÅDER
HP CLEAN är mycket lämpligt för inom- och utomhus
rengörning, luktborttagning, avfettning och fogglättning.
Fläckborttagning av t.ex. olja, fett, sot, skokräm och
nikotin. Rengörning av hårda träslag (t.ex. ek, ask, bok
etc.), plast, textil och både behandlat och obehandlat
material som t.ex. på bilar, båtar, husbilar/-vagnar,
cyklar, mopeder, motorcyklar, gräsklippare, hus/
stugor, kök, badrum, terrasser, staket och grindstolpar,
samt trädgårdmöbler, mattor, biltextil, markiser,
tält, skärmtak. Dessutom natursten; väggar, spisar/
ugnar, trösklar/trappor av granit, marmor, skiffer, vit
kalksten m.m. och golv; industrigolv, golvbeläggning,
epoxygolv, betonggolv, keramikgolv, garagegolv, golv i
djurburar m.m. HP CLEAN kan användas till avfettning
före limning, limning, lackering eller målning (även
matta ner gammal färg innan applicering av ny
färg), och är även mycket lämplig till fogglättning.
Eftersom HP CLEAN uppfyller HACCP-normen* är den
också säker att använda vid djurhållning, för allmän
rengörning och för borttagning av obehagliga dofter
(hundburar, fågelburar, stall, djurhållning etc.), liksom i
livsmedelsproduktion som t.ex. slakterier, stallar, lador,
gris- och kycklingfarmar, fiskindustri, äggproduktion etc.

* HACCP står för Hazard Analysis and Critical
Control Points och beskriver systematisk preventiv
säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel
med tanke på fysiska, kemiska och biologiska
riskmoment. Du hittar mer information om
HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

Förpackning

Art.nr

RSK-nr

1 l sprayflaska

T483084

4051234

5 l dunk med hällpip

T483094

4051235

25 l dunk

T483074

4046953

210 l fat

T483064

4046952

*Beställningsvara

1l

5l

25 l

210 l

5 liters dunk med infälld hällpip.

DOKUMENTATION
DOKUMENTASJON
A20 checklista, HACCP
Dokumentationen är tilgänglig på www.tec7.se

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll.
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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BRUKSANVISNING
1. HP CLEAN kan användas i koncentrerad form på de
flesta material. Till rengöring före lackering eller
målning kan HP CLEAN användas i koncentrerad
form, för att matta ner gammal lack/färg. För
hushållsrengöring, golvtvätt (parkett och liknande),
utvändig biltvätt och andra målade och glansiga ytor,
rekommenderas att använda HP CLEAN utspädd med
ca 50 % vatten för att undvika att ytan mattas ner. HP
CLEAN kan appliceras med en högtrycksspruta eller
slang, från sprayflaska eller med en tvättsvamp/
trasa.
2. Vid användning av koncentrerad HP CLEAN från
sprayflaskan, applicera HP CLEAN ned i från och
upp, rakt på smutsen. Tvätta sedan med en trasa,
tvättsvamp eller borste innan rester sköljs av med
riklig mängd vatten. Anpassa borstens hårdhet för
ytan som ska rengöras. En hård borste kan skada
färg och ge repor i plast.
3. Vid rengöring av svåra fläckar, låt HP CLEAN verka
i upp till 5 minuter (se till at ytan hålls fuktig) före
skrubbning och sköljning. Upprepa processen om det
behövs.
4. Vid rengöring av glas/fönster är det viktigt att skölja
glaset med vatten både innan du applicerar tvål och
efter tvätten. Glas har många små porer, och om
dessa porer fylls med tvål som torkar in i porerna
kommer det att bildas en grånad i glaset efteråt.
Genom att skölja gott i förväg, är porerna fyllda med
vatten istället, utan risk att lämna kemrester.
5. Om du är osäker på om materialet som ska rengöras
är färgbeständigt, rekommenderas det att prova
på ett mindre synligt ställe först. Undvik att tvätta i
direkt solljus, eftersom det kan leda till fläckar från
torkade kemrester.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll.
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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