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1. Generell beskrivelse 

Multi-Surface Citro Cleaner er en effektiv, allsidig og profesjonell spray med ekstremt høyt alkoholinnhold 
for rengjøring og fjerning av forurensning fra alle vanlige overflater. Den er formulert spesielt for bruk på 
flater med høye berøringspunkter som f.eks. benker, verktøykasser, verktøy, og for generell rengjøring på 
arbeidsplassen. Det fjerner raskt smuss, skitt, olje, virus, bakterier og basiller fra de fleste overflater, inkludert 
metall, stein, stoff og de fleste typer plast. 

2. Egenskaper 

 Multifunksjonelt rengjøringsmiddel & forurensningsfjerner 2 i 1 
 Anbefalt bruk av produktet: Multi-overflaterengjøringsmiddel (fjerner skitt, smuss, olje) 
 Alkoholrenhet (IPA) > 99 % 
 Ekstremt høyt alkoholinnhold >80 %  
 Fjerner fysisk også bakterier, virus og sopp 
 Testet iht. EN 1276, EN 1650 & EN 14476 (produktet er ikke klassifisert som et biosid) 
 Enkelt å bruke: "spray & go" 
 Etterlater de behandlede flatene rene, tørre og uten rester 
 Fordamper raskt, ikke behov for å skylle med vann eller tørke av med klut 
 Trykksatt beholder med ikke brennbar CO2 drivmiddel, gir et aktivt produktinnhold på 95 % 
 Lukter behagelig av sitron 

3. Bruksområder 

INDUSTRI 

 Arbeidsklær,  sko  
 Beholdere og tanker  
 Gjerder og betjeningspaneler 
 Styreskjermer  
 Klimaanlegg, avtrekkshetter 
 Behandlingsutstyr for skannere 
 Transportbånd, trappegelender, deler, verktøy 
 Gaffeltrucker, hengere, dørhåndtak, innkjørsler, gulv 

 

TRANSPORT (BIL, BUSS, TOG) 

 Dashbord, girspak, vindusknapper, låser 
 Ratt, skinne- og stoffseter, speil, frontrute 
 Styresystemer om bord, dørhåndtak, armlener, radio-knapper, indikatorer 

 

KONTOR 

 Lysbrytere, mus, tastaturer, bord 
 Telefoner, nettbrett, berøringsskjermer, fjernkontroller 
 Resepsjon, salgsdisker 
 Toaletter, bord, stoler, dørhåndtak 
 Sofaer i skinn og stoff  
 Kjøkkenutstyr 
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4. Bruksanvisning 

 Påfør produktet på overflaten og la det fordampe i noen sekunder. Ikke behov for å skylle med vann 
eller tørke av med klut. 

 Hvite rester kan observeres når du påfører mye av produktet på en liten overflate. Denne resten kan 
enkelt fjernes med en tørr klut. 

5. Typiske produktdata (uten drivmiddel 

Utseende:         Transparent 
Lukt:         Sitron 
Tetthet: 0,822 g/cm3 (@ 20 °C) 
Flammepunkt: 12 °C 
Viskositet (25 °C): < 5 mPas 
Tørketid: Sekunder 
Kompatibel med de fleste plasttyper Polyurethane (PUR and PU), High Density Polyethylene 
iht. Bellcore belastningssprekkemetode (HDPE), Polyvinyl chloride (PVC), Acrylonitrile 

 Butadiene Styrene (ABS) og Polysulfone (PSU). 

6. Emballasje 

Aerosol  : 33343-AA: 12x500 ml 

 
 

Dette tekniske databladet kan al lerede ha bl it t rev idert mht. lovgivn ing, t ilgjengel ighet t i l komponenter og 
nylig t ilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet v il  bl i sendt t il 
deg på forespørsel , e l ler du kan f inne det på vårt nettsted: www.crcind.com.  

Vi anbefaler deg å registrere deg på netts iden for dette produktet, s l ik at du automatisk kan motta 
eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.  
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