
Allrent  IMPREGNERINGSVÄTSKA

Specialutvecklat Allroundmedel med god kalk-

hämmande effekt för impregnering-/preparering 

av moppar och dukar i tvättmaskiner för städklart 

material. För regelmässig rengöring av golv och 

alla ytor som tål vatten. Används med fördel i 

hygienutrymmen och vid inredningsstädning. 

Suverän rengöringseffekt.

Artikelnummer 

166384 (10 liter) 

pH-värde 

Ca 11,0 i koncentrat

Ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Användningsytor

Användningssätt

3026 0158



Lågskummande, effektivt alkaliskt allround-
medel med kalkhämmande effekt.
Avsedd för impregnering av moppgarn och dukar i tvättmaskin då 
moppgarn och dukar ska användas för fuktmoppning och fukttorkning 
vid regelmässig rengöring. Användes på alla ytor som tål vatten och 
med fördel i våt- och hygienutrymmen på kakel, sanitetsgods, rostfritt, 
förkromade detaljer, sten-, keramik- och plastgolv.

Produktegenskaper 
Allrent är ett alkaliskt lågskummande all- och grovrengöringsmedel. 
Allrent har ett brett användningsområde, löser snabbt och effektivt fet 
smuts, hud- och tvålavlagringar samt har en god kalkhämmande effekt.

Dosering 
25–50 ml Allrent Impregneringsvätska till 10 liter slutsköljningsvatten, 
beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad. 
•  Anslut dunken med Allrent Impregneringsvätska till tvätt-
    maskinens automatiska doseringsutrustning. 
    Automatiken ger exakt dosering. 
•   Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och 
     cetrifugeringstid. Moppens användarfuktighet ska vara moppens
     vikt i torrt tillstånd plus 150% vätska. 
•   Vid driftstopp i den automatiska doseringsutrustningen, 
     dosera i fack för skölj – mjukmedel och kontakta fackman.

Bruksanvisning 
Vid rengöring av golv användes den öglade Gipeco-Moppen som 
bidrar till rätt fuktighetsgrad. Ett för vått garn lämnar spår på golvet 
som då blir randigt när det torkar – ett för torrt eller för smutsmättat 
garn ger ett dåligt rengöringsresultat. Vid inredningsstädning använd 
Gipeco Allrengöringsduk Flush som städklar rengöringsduk. Flush har 
en mycket god absorptionsförmåga och ett brett användningsområde.

Beståndsdelar enligt EG-förordning nr 648/2004. 
Nonjontensider < 5 %

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen. 
Licensnummer 3026 0158

pH-värde 

Ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Ca 11,0 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras svalt eller i rumstemperatur. 

Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i 

obruten förpackning är minst 2 år

Transportförpackning 

10 liter i plastdunk

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

166384 (10 liter) 
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