
Beskrivelse

SURE Interior & Surface Cleaner er en del av en unik serie med plantebaserte formuleringer med 
miljøvennlige råvarer fra fornybare ressurser som er 100 % biologisk nedbrytbare. SURE produktene 
er utviklet for å levere effektive resultater samtidig som de er trygge for mennesker og snille mot 
miljøet.

Produkttype/ Bruksområde:

Universalrengjøringsmiddel. Konsentrert rengjøringsmiddel for daglig rengjøring av alle typer harde 
overflater som gulv, vegger, dører, tak, generelt utstyr, etc. Kommer i SmartDose™ og DiverMite™ 
forpakning som gir nøyaktig og trygg dosering hver gang. Uten farge og parfyme. Produktet er ikke 
faremerket og krever dermednormalt ikke verneutstyr i bruk.

Bruksanvisning SmartDose™

Påfyllsflaske

1. Fyll bruksflasken (750 ml) med vann. Vri den gule doseringsknappen til symbolet «flaske» og 
trekk hodet helt opp. Trykk så hodet helt ned for å få riktig dosering. Sett på spraytrigger på 
bruksflasken og rist flasken forsiktig slik at produkt blandes med vannet.

2. Fjern løst smuss og rester fra overflaten før du vasker. Spray middelet på en myk klut som ikke 
loer og rengjør overflaten. Gjenta behandlingen for å fjerne vanskelige flekker.

3. Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler krever skylling med rent vann. La lufttørke.

Bøtte

1. Generelt renhold: Start å fylle bøtten med vann. Vri den gule doseringsknappen til symbolet 
«flaske» og trekk hodet helt opp. Trykk så hodet helt ned for å få riktig dosering. Fyll bøtten opp til 
3,5 L vann. Ved høy smussgrad doser to ganger og fyll opp til 5 L vann.

2. Gulvrengjøring: Start å fylle bøtten med vann. Vri den gule doseringsknappen til symbolet 
«bøtte» og trekk hodet helt opp. Trykk så hodet helt ned for å få riktig dosering. Fyll bøtten opp til 
15 L vann.

3. Fjern løst smuss og rester fra overflaten før du vasker. Påfør middelet og rengjør overflaten med 
klut, svamp, kost/ børste, mopp, e.l. Gjenta behandlingen for å fjerne vanskelige flekker.

4. Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler krever skylling med rent vann. La lufttørke.
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Bruksanvisning DiverMite™

Påfyllsflaske

1. Fyll bruksflasken (750 ml) med vann og trykk en gang på DiverMite™-dispenseren. Sett på 
spraytrigger på bruksflasken og rist flasken forsiktig slik at produkt blandes med vannet.

2. Fjern løst smuss og rester fra overflaten før du vasker. Spray middelet på en myk klut som ikke 
loer og rengjør overflaten. Gjenta behandlingen for å fjerne vanskelige flekker.

3. Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler krever skylling med rent vann. La lufttørke.

Bøtte

1. Start å fylle bøtten med vann og tilsett 2-3 doser med middel fra DiverMite™-dispenseren ved 
bruk av doseringskoppen avhengig av smussgrad. Fyll bøtten opp til 5 L vann.

2. Fjern løst smuss og rester fra overflaten før du vasker. Påfør middelet og rengjør overflaten med 
klut, svamp, kost/ børste, mopp, e.l. Gjenta behandlingen for å fjerne vanskelige flekker.

4. Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler krever skylling med rent vann. La lufttørke.

Egenskaper

pH: ca. 5,5

Lagringsbetingelser/ Holdbarhet

Oppbevares stående i originalemballasjen. Oppbevares i romtemperatur.
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