
Basisk vaskemiddel til fjerning av smuss og 
fett

•  Til avfetting av alle overflater, som tåler vann

•  Oppløser og fjerner olje, voks, såperester, smuss og fett

7110 base cleaner brukes til å fjerne fett og smuss på alle overfla-
ter, som tåler vann. Brukes til grundig rengjøring eller avfetting av 
underlag før videre behandling.

7110 base cleaner blandes med vann og er klar til bruk. 

7110 base cleaner leveres i 1 liter flaske. 

Fliser  

■	 Sugende
■	 Ikke sugende
■	 Glaserte fliser
■	 Uglaserte fliser
■	 Keramiske fliser
■	 Porcellenato, glasert
■	 Porcellenato, uglasert
■	 Limestone
■	 Travertin
■	 Marmor
■	 Kalkholdige naturstein
■		Skifer
■ Granitt
■ Mosaikfliser
■ Glassfliser
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Produktbeskrivelse
Basisk vaskemiddel, der inneholder vann, overflateaktive 
midler, parfyme, metasilicate og fosfat.

Tekniske data 

Bruksområde
Kan brukes på alle overflater inne og ute. Virker matterende 
på blanke overflater (maling og lak). Kan misfarge linoleum 
ved høy konsentrasjon. Må ikke brukes i forbindelse med 
ubehandlede treoverflater.

Utførelse 
7110 base cleaner blandes med vann i forholdet 0,5 l til 10 
l vann. Påføres med børste, mopp eller klut og arbeides 
grundig inn i overflaten. La rensemidlet virke i noen minutter 
(5-10 min). Deretter bearbeides overflaten grundig med pad-
master, skuresvamp eller klut - alt etter behov. Rensemidlet 
fjernes, hvoretter der skylles grundig etter med rent vann. 
Sørg for å fjerne all smuss fra overflaten.

Arbeidshygieiniske forhold
Produktet er sterkt avfettende. Bruk hansker.

Det henvises ellers til HMS datablad.

EU deklarasjon
<5% fosfater

<5% kationoske overflateaktive midler

parfyme

Emballasje
1 liter plastikflaske.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres frostfritt. Produktet overhol-
der de tekniske spesifikasjoner min. 12 måneder fra produk-
sjonsdato i ubrutt embalasje.    

Salg
mira produktene selges gjennom byggevarehandelen og  
flisforretninger.

pH verdi (konsentrert): 11,4

pH verdi (bruksoppløsning): 9,8

Anbefalt arbeidstemperatur: 10-40°C

Forbruk/oppløsning: 0,5 l/10 l vann  

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com
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