APELSINOLJA
ULTRAMAX
_______________
Professionellt, vegetabiliskt
kallavfettnings- & rengöringsmedel med unik formula

APELSINOLJA ULTRAMAX är ett vegetabiliskt
rengöringsmedel som löser nästan alla
rengöringsproblem. Den renodlade, kompakta
basen av riktiga apelsinskal genererar den unika
formulan i koncentratet.
Genom sin speciella formula Ultramax uppnås
en absolut unik maxeffekt vid spädning.
Det fiffiga är att det vid utblandning med vatten
sätts det igång en emulsion, vilket enkelt kan
beskrivas som att något förenas. Emulsionen ger
spädningen med Apelsinoljan en starkare effekt
än själva koncentratet.

_______________

Dosering och Användningsområden

- “Break through - lift up” - funktion. Bryter snabbt
igenom ytan och lyfter upp smutsen underifrån.

Spädning 1:100

- Biologiskt nedbrytbar och helt enkelt utformad
för dagens rengöringsproblem för morgondagens medmänniskor.

Spädning 1:50

- Ett bra vegetabilisk, trygg och ekonomisk
kallavfettning.
- Godkänd för användning vid oljeavskiljare etc.
- Ypperlig som rengöring i rengöringskar
för allehanda detaljer.
- Spädes med vatten upp till 1 på 100 delar.

_______________
Bruksanvisning

OBS! Undvik långvarig kontakt med aluminium
eller vissa ej lackerade plaster då den kan etsa!

Genom olika doseringar klarar Apelsinolja Ultramax alltifrån
allmän städning till riktigt grov rengöring.
Dosera enligt anvisad dosering för rätt användningsområde.
Låt spädningen mogna ca 1-2 dygn tills den har blivit en mjölkvit
vätska, den har då uppnått max effekt. Mogningsprocessen
kan påskyndas genom att späda med hett vatten.
Applicera med borste/hink-metod, svabbtrasa, pumpsprayer,
skumpåläggare eller en triggerflaska med färdigblandad
Apelsinolja. Låt verka. Genom sin s.k. “Break through - lift up”egenskap kan man enkelt veta när Apelsinoljan arbetat klart;
känn efter med fingret om smutset lyfts upp från ytan!

Allmän rengöring av diverse ytor.

Lite grövre rengöring för mer nedsmutsade ytor.
T.ex:grovrengöring av golv, rostfria ytor och övriga
arbetsytor i storkök/restaurangkök, bord/stolar
och målade ytor i offentliga miljöer, grovt nedsmutsade
arbetskläder etc.

Spädning 1:10

“Kommun- &
miljögodkänd”
vid spädning
1:10 delar vatten

Extra grov rengöring för hårt nedsmutsade
eller mycket feta ytor. Avlägsnar effektivt
oljeprodukter, asfalt, sot, fett, färgrester, kåda, harts,
trycksvärta, gummimärken, vax, silicon, vägsalt etc.
T.ex:kallavfettning till bilen, industrimaskiner/rengöringstankar,
motorer och motordetaljer, entreprenadfordon, oljeriggar,
fartyg etc. Klarar även intorkad kresot från t.ex. telefonstolpar i arbetskläder och arbetsredskap.
Special!
Ersätter trikloretylen före lackering vid spädning 1:10.
Kan användas vid uppetsning av plåttak före målning
vid spädning 1:2.
När det gäller doseringen rekommenderar att du provar dig
fram och du kommer bli oerhört positivt överraskad över vad
APELSINOLJAN klarar!
Se baksida för Doseringsöversikt
TOMFAT 200-liter eller TOMDUNK 25-liter
finns att beställa för att underlätta doseringen!
Pump eller tappkran medföljer!
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DOSERING APELSINOLJA
När det gäller doseringen rekommenderar vi att du
provar dig fram och du kommer bli oerhört positivt
överraskad över vad APELSINOLJAN klarar!
Obs! Låt spädningen mogna ca 1-2 dygn tills den har blivit
en mjölkvit vätska, den har då uppnått max effekt.
Mogningsprocessen kan påskyndas genom att späda
med hett vatten.

OBS! Undvik långvarig kontakt med aluminium
eller vissa ej lackerade plaster då den kan etsa!

Spädning 1:50-100

Doseringsexempel 1:50

Doseringsexempel 1:100

Allmän rengöring av diverse ytor.

10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

2dl konc.
5dl konc.
4L konc.

+ vatten
+ vatten
+ vatten

1dl konc. + vatten
2,5dl konc. + vatten
2L konc.
+ vatten

Doseringsmängden av koncentratet kan pendla mellan dessa två nivåer för just allmän rengöring .
Se exemplen som cirkamått. Prova dig fram till den mest effektiva blandningen för just ditt ändamål.
Börja gärna med en svagare spädning för att öka efter hand vid behov av mer effekt.

Spädning 1:20-40
Lite grövre rengöring för mer nedsmutsade ytor.
T.ex. grovrengöring av golv, rostfria ytor och
övriga arbetsytor i storkök/restaurangkök,
bord/stolar och målade ytor i offentliga miljöer,
grovt nedsmutsade arbetskläder etc.

Spädning 1:4-10
Extra grov rengöring för hårt nedsmutsade
eller mycket feta ytor. Avlägsnar effektivt
oljeprodukter, asfalt, sot, fett, färgrester, kåda,
harts, trycksvärta, gummimärken, vax, silicon,
vägsalt etc.
T.ex: kallavfettning till bilen, industrimaskiner/
rengöringstankar, motorer och motordetaljer,
entreprenadfordon, oljeriggar, fartyg etc.
Klarar även intorkad kresot från t.ex. telefonstolpar i arbetskläder och arbetsredskap.

Doseringsexempel 1:20

Doseringsexempel 1:40

10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

5dl konc. + vatten
1,25L konc. + vatten
10L konc. + vatten

2,5dl konc. + vatten
6,25dl konc. + vatten
5L konc.
+ vatten

Doseringsmängden av koncentratet kan pendla mellan dessa två nivåer för just grövre rengöring .
Se exemplen som cirkamått. Prova dig fram till den mest effektiva blandningen för just ditt ändamål.
Börja gärna med en svagare spädning för att öka efter hand vid behov av mer effekt.

Doseringsexempel 1:4

Doseringsexempel 1:10

10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

2,5L konc. + vatten
6,25L konc. + vatten
50L konc. + vatten

1L konc. + vatten
2,5L konc. + vatten
20L konc. + vatten

Kommun- & miljögodkänd vid spädning 1:10 !

Doseringsexempel 1:7
10L-hink:
25L-dunk:
200L-fat:

1,5L konc. + vatten
3,75L konc. + vatten
30L konc. + vatten

Special!
- Ersätter Trikloretylen före lackering
vid spädning 1:10.
- Kan användas vid uppetsning av
plåttak före målning vid spädning 1:2.

Doseringsmängden av koncentratet kan pendla mellan dessa tre nivåer för just extra grov rengöring .
Se exemplen som cirkamått. Prova dig fram till den mest effektiva blandningen för just ditt ändamål.
Börja gärna med en svagare spädning för att öka efter hand vid behov av mer effekt.

TOMDUNKAR och TOMFAT
kan beställas hos oss för att underlätta doseringen, tappkran eller fatpump medföljer.

DIVERSE HANDSPRAYER 0,5L - 5L
finns också att beställa som hjälp för applicering av färdigdoserad APELSINOLJA

