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Activa Rostfritt (41129)
Activa Rostfritt är ett lättanvänt rengörings- och polerme-
del för rostfritt stål, mässing och andra hårda ytor. Avlägsnar 
fläckar, fingeravtryck och liknande orenheter och lämnar en 
glänsande yta som också skyddar mot nya fläckar. Används till 
köks- och restaurangmaskiner, hissar, räcken etc. Skaka flaskan, 
spraya lätt med 20-30 cm avstånd. Polera med torr tygtrasa. 

Activa Booster Skumrent (38112)
 Activa Booster Skumrengöring rengör effektivt plastdetaljer 
och metallytor på t.ex. datorer, kontorsmaskiner, telefoner 
samt andra ytor som är målade, lackade eller av plast. Rengör 
också kakel, spis, glas och speglar. Passar även för rengöring av 
textilier. Obs! Skaka flaskan före användning.

Activa Kylspray (39010)
Activa Kylspray är en stor hjälp vid borttagning av tuggummi 
från t.ex. textilier, golv och alla andra fryståliga ytor. Tuggum-
mit kyls ned, krossas och sopas enkelt upp. Activa Kylspray är 
också ett hjälpmedel för att konstatera elektriska störningar, 
kortslutningar i transistorer, motstånd m.m. Obs! Stäng av 
elektriska apparater innan sprayning. 

• Activa Rostfritt
• Activa Booster Skumrent
• Activa Kylspray

Activa Aerosoler
520 ml, 12 st/krt

Activa Rostfritt Volym Art.nr. Antal

520 ml 41129 12 st/fp

Activa Booster Skumrent Volym Art.nr. Antal

520 ml 38112 12 st/fp

Activa Kylspray Volym Art.nr. Antal

520 ml 39010 12 st/fp

Snabbt, 
enkelt &

effektivt!41129

38112

39010

Fara. Extremt brandfarlig aerosol. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/
gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer 
över 50 °C/ 122 °F. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.


