
 Användning: Univer
salrengöringsmedel för all 
typ av städning, från daglig 
rengöring till storstädning. 
Rengör golv, väggar, tak, 
målade ytor, fönster m.m. 
Inom alla verksamheter 
från kontor till industri. Kan 
användas utan efterskölj ning. 
Dosering: Daglig rengöring 5 
ml till 10 liter vatten, öka dos
eringen vid mer smutsade 
ytor. För mer information 
se produktblad. Innehåll: 
Biologiskt lätt nedbrytbara 
tensider, komplexbildare, 
amid och parfym. Endast för 
professionell användning.

 Bruk: Universal ren
gjøringsmiddel for alle typer 
rengjøring, fra daglig renhold 
til storrengjøring. Rengjør 
gulv, vegger, tak, sanitets
rom, malte flater, vinduer 
m.m. I alle verksomheter 
fra kontor til industri. Kan 
brukes uten etterskylling. 
Dosering: Daglig rengjøring 
5 ml til 10 liter vann, øke 
dosen av sterkt skitne over
flater. For mer informasjon se 
produktdata blad.  
Innhold: Biologisk lett ned
brytbare tensider, kompleks
dannere, amid og parfyme. 
Kun til profesjonelt bruk.

 Use: Universal cleaner 
for all types of cleaning, 
from daily cleaning to heavy 
cleaning. Storfix can be used 
on floors, walls, ceilings, 
painted surfaces, windows 
etc. No need for rinsing 
after use.  
Dosage: Daily cleaning 5 ml 
to 10 liters of water, increase 
the dosage by more soiled 
surfaces. For more informa
tion see product information 
sheet.  
Ingredients: Surfactants, 
complexing agents, amide 
and perfume. For profes
sional use only.

Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Använd skyddshandskar/skydds kläder/ögonskydd/ansikts
skydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter. Ta ur eventuella kontakt linser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.
Advarsel! Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere 
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg 
gjøre. Fortsett skyllingen.

Warning! Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Contin
ue rinsing.
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ETIKETTGUIDE
HUR DU LÄSER VÅRA ETIKETTER 
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38 20 80
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RÄTT PRODUKT 

PIKTOGRAM

pH-STYRKA

FÄRGKOD PRODUKT-
BESKRIVNING

MILJÖMÄRKNING VARNINGSMÄRKNING

PÅ RÄTT PLATS 
Kunskap är nödvändigt för att nå rätt resultat samt hålla god sä-
kerhet och ekonomi. Första steget till kunskap är våra etiketter. 

Glöm inte baksidan! 

Piktogrammen tillsammans 
med produktgruppen ger info 
om hur och var produkten ska 
användas

Att förstå pH-skalan är viktigt 
för att uppnå så bra resultat 
som möjligt med minst påver-
kan på yta och miljö. VI visar 
alltid två sklor, en för produk-
ten i koncentrat och en för 
produkten i rekkomenderad 
brukslösning.

Produktbeskrivningen 
finns på tre språk och är 
en enklare text om hur 
och var produkten skall 
användas, doseringsan-
visningar och innehålls-
förteckning. För mer 
detaljerad information 
hänvisar vi till www.pls.nu.

Färgen på etiketten visar 
vilken produktgrupp den 
tillhör.

RÖD - Sur, sanitetsrengöring.
GUL - Decinficerande.
GRÖN - Neutral, lätt/normal rengöring.
TURKOS - Textiltvätt.
BLÅ - Alkalisk, något grövre rengöring.
LILA - Golvvård. 
SVART - Kraftig rengöring, industriellt. 
ORANGE - Specialrengöring. 

Majoriteten av våra produkter 
är märkta med någon typ av 
miljömärkning. Den hittar du här. 

Talar om eventuella varning-
ar och/eller skyddsutrust-
ning som rekommenderas 
för produkten. 


