
Grundrengøringsmiddel 

CLEAN STRONG 
CareBeskrivelse: 

Rengøringsmiddel til vandafvisende overflader. 

Særlig velegnet til overfladebehandling af: 

• Lakede trægulve 

• Forseglede korkgulve

• PVC

• Naturlige og kunstige stengulve

Produktegenskaber/fordele: 

Rengøringsmiddel, der nemt fjerner genstridig snavs og smuds. 

Klar til brug 

• Nemt at anvende

• pH-værdi ca. 10 

Bemærk: 

Hvis produktet får lov til at virke for længe på forseglede 
parketgulve, kan Pallmann CLEAN STRONG skade 
forseglingen. Udfør altid en produkttest. 

Tekniske Data: 

Emballage: plastikflaske 

Enhedsstørrelse:  0.75 liter 

Hyldetid: ca. 24 måneder 

Farve:   transparent 

Forbrug:  20 – 100 ml/10 l 

Stærkt rengøringsmiddel til kraftigt smuds, olie, fedtstof, snavs og aflejringer. 
 



 

 

CLEAN STRONG 
 
Anvendelse: 

1. Ryst beholderen godt før brug. 

2. Tilsæt ca. 20 – 100 ml til 10 liter vand afhængig af, hvor 
beskidt gulvet er og påfør blandingen jævnt med en moppe 
eller klud på den pågældende overflade.  

3. Lad produktet virke i ca. 2 – 5 minutter og skrub herefter 
overfladen. 

4. Fjern det løsnede snavs og rens efterfølgende to gange 
med rent vand. Til særligt genstridigt snavs kan processen 
gentages. 

5. Herefter forsejles overfladen med FINISH CARE eller 
FINISH CARE STOP. 

6. Regelmæssig rengøring vedligeholder gulvets slidstyrke. 
Med Pallmann FINISH CARE får overfladen den optimale 
beskyttelse og fremtoningen vedligeholdes. 
Vedligeholdelse med Pallmann FINISH CARE skal udføres 
som foreskrevet. 

Vigtige noter: 

• I original emballage er hyldetiden mindst 24 måneder, når det 
opbevares korrekt. Beskyt mod frost. 

• De optimale forhold er 18 to 25 °C og en luftfugtighed på < 
65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger og 
høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden. 

• Regelmæssig vedligeholdelse med Pallmann FINISH CARE 
forbedrer overfladens udseende og forøger levetiden på den 
forseglede overflade. 

 

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet: 
Ikke brandbart. Kan give hudirritationer. Kan give seriøse øjenskader. Opbevares 
uden for børns rækkevidde. Undgå kontakt med hud eller øjnene. Hvis produktet 
kommer i kontakt med huden skal denne vaskes grundigt med vand og sæbe. 
Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene skal disse skylles øjeblikkelig og 
lægehjælp skal opsøges. Brug barrierecreme, beskyttelseshandsker og 
sikkerhedsbriller og sørg for at arbejdsområdet er godt ventileret. 

Bortskaffelse: 
Når muligt, indsaml og genbrug overskuddet. Hæld ikke i afløb eller riste. Tomme, 
tørre plastik- og metalbeholdere er genanvendelige. Beholder med flydende 
bundfald så vel som indsamlede flydende overskud er farligt affald. Beholdere 
med indtørrede rester er byggeaffald 

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige 
undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner 
og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. 
Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering 
og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk 
vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten. 

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. 
De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores 
hjemmeside: www.pallmann.net www.jtrading.dk 
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