
 

Rengøringsmiddel 

CLEAN STRONG 

Beskrivelse: 

Rengøringsmiddel til vandafvisende overflader. 

Særlig velegnet til overfladebehandling af:  

 Forseglede parketgulve 

 Forseglede korkgulve 

 Fabriksforseglede gulve 

 PVC 

 Naturlige og kunstige stengulve 

Produktegenskaber/fordele: 

Rengøringsmiddel, der nemt fjerner genstridigt snavs og smuds, 
og er derfor fremragende til brug før, den efterfølgende pleje af 
gulvet. 

 

 Opløser nemt snavs og smuds 

Bemærk: 

Hvis produktet får lov til at virke for længe på forseglede gulve, 
kan PALLMANN CLEAN STRONG skade forseglingen. Udfør 
altid en test før du går i gang. 

Tekniske Data: 

Emballage:  plastikflaske 

Enhedsstørrelse:  0.75 liter og 10 liter 

Hyldetid:  ca. 24 måneder 

Farve:   transparent 

Forbrug:  20 – 50 ml/5 liter vand 

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



 

 
CLEAN STRONG 
 Anvendelse: 

1. Ryst beholderen godt før brug. Påfør PALLMANN CLEAN 
STRONG afhængig af, hvor beskidt gulvet er. 

2. Tilsæt ca. 20 – 50 ml. til 5 liter vand, 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 forsegles 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, ved 
korrekt opbevaring. Beskyt mod frost. Luk beholderne grundigt 
efter åbning. 

 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. 

 Den rengjorte overflade skal derefter vedligeholdes med 
PALLMANN FINISH CARE. Regelmæssig rengøring med 
PALLMANN FINISH CARE forbedrer udseendet og forlænger 
levetiden på de forseglede overflader. 

Arbejds- og miliøbeskyttelse: 
Ikke brandfarlig. Kan forårsager alvorlig øjenskade. Undgå kontakt med øjnene eller 
kontakt på huden. Ved kontakt med øjnene, skyld straks grundigt med vand og søg 
lægehjælp. Efter hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Under brug 
skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Overhold 
sikkerhedsoplysninger på produktetiket samt sikkerhedsdatablad. 
Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 2-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

Bortskaffelse: 

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned 
i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og 
som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt 
opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med 
restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som 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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