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BESKRIVELSE/EGENSKABER: 

• Aqua ALL CLEAN EXTRA er et koncentreret 
højalkalisk rengørings- og affedtningsmiddel, som 
effektivt fjerner fedt, sæbeskum, fedtfingre, pletter af 
skimmelsvamp og alger fra områder som er blevet 
forsømt, eller som er udsat for omfattende brug. ALL 
CLEAN EXTRA er specielt udviklet til bortfjernelse 
af syntetiske og akrylholdige lakker og 
gulvbehandlinger.  

 
ANVENDELSESOMRÅDER: 

• Anbefales til brug på:  
• Alle typer keramiske fliser 
• Fuger 
• Natursten 
• Kultursten 
• Linoleum 
• Cement  
• Modstandsdygtige overflader 
• Andre murede overflader 

 
EMBALLAGE: 

• ALL CLEAN EXTRA fås i følgende mængder:   
 1 L 
  

DÆKNINGSAREAL: 

• Ved fortynding af 1 L fås op til 6 L rengøringsmiddel, 
som kan rengøre et areal på ca.5 m2 – 15 m2. 

 
BRUGSVEJLEDNING: 

• Læs hele etiketten omhyggeligt før brug 
• PRØV FØRST AT PÅFØRE MIDLET PÅ ET 

LILLE OMRÅDE, i henhold til brugsvejledningen 
for at konstatere om det ønskede resultat opnås.  

• Fej eller støvsug overfladen 
• ALL CLEAN EXTRA blandes op som følger:  
• TIL RENGØRING: Let snavset ophobning: bland 1 

del ALL CLEAN EXTRA med 5 dele vand. Moderat 
snavset ophobning: bland 1 del ALL CLEAN EXTRA 
med 3 dele vand. 
 

 
 

• TIL AFFEDTNING: Bland 1 del ALL CLEAN 
EXTRA til 2 dele vand.  

• Opløsningen påføres arealet med moppe eller svamp. 
Tillad opløsningen at virke 3-5 minutter ved 
rengøring, eller 5-10 minutter ved bortfjernelse af 
lakker eller overfladebehandlinger. 

• Opløsningen gnides på i cirkelbevægelser med en 
syntetisk moppe, skurebørste eller skuremaskine. 

• Den beskidte opløsning tørres op med moppe. 
• Sørg for at skylle moppen og udskifte opløsningen for 

hver 10 m2 som minimum eller efter behov. 
• Sørg for at skylle grundigt efter med rent vand.  

 
BEGRÆNSNINGER: 

• ALL CLEAN EXTRA må ikke komme i kontakt med 
aluminium samt andre ikke-anbefalede overflader.  

 

HÅNDTERING OG OPBEVARING: 

• Luk beholder forsvarligt efter hver brug 
• Må kun opbevares i original beholder 
• Ubrugte produkter på lager tåler frost og genoptøning 

 
ADVARSEL: 

• OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
• Kan forårsage brandsår 
• Skadelig ved indtagelse  
• Undgå kontakt med øjne, hud og slimhinder. 
• Må ikke indtages 
• Gummihandsker og øjenbeskyttelse skal bæres, når 

midlet anvendes. Tøj der gennemvædes af midlet, 
skal straks tages af. 

• VED INDTAGELSE: Forsøg ikke at kaste op. Drik 1 
til 2 glas vand. Søg læge straks. 

• VED ØJENKONTAKT: Skyl grundigt med vand i 
15 minutter. Søg læge. 

• VED HUDKONTAKT: Skyl straks med vand og 
sæbe. 
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