Gratulerer med nytt bad!
Vedlagt er ulike varianter av vaskemidler, til bruk på ditt nye bad!

137224 Universal spray AJAX Triple Action 750ml
Glass spray med anti-dugg effekt og stripefritt resultat.
Brukes på speil,vindu,glassmøbel. Spray 20cm fra overflaten. Tørk
med en ren og tørr myk klut.Spray ikke mot øynene.

361220 Rengjøring SALMI fosfatfri 0,75L
Til vindusvask, grovrengjøring, fjerning av vond lukt, nedmatting av
malte flater og fettfjerning. Salmi inneholder ammoniakk og er derfor
spesielt effektivt på fjerning av oppsamlet fett og vond lukt i sluk og
avløp. Salmi er perfekt til tøffe oppgaver på kjøkken og bad, enten
det er vasking av vegger og tak, skap, kjøleskap og fryser,
mikrobølgeovn, kjøkkenvifter eller dusj/badekar, servanter og
toaletter. Salmi kan brukes for å matte ned malte overflater. Bland 12 dl Salmi per bøtte vann (7 liter).NB: Bland aldri salmiakk og klor –
blandningen
1 kan avgi helseskadelig kloramingass.Salmi kan ikke
brukes på linoleum, ull og silke, beis-, maling-, og lakktyper samt
lettmetaller som aluminium, titan, magnesium og litium.

137222 Baderoms spray AJAX 750ml
Ajax Easy Rinse Baderomspray har en effektiv avkalkende formel som:
• Fjerner enkelt alle kalkavleiringer, såperester og fetthinner.
• Fjerner dårlig lukt på badet.Spray på overflaten. Tørk av med fuktig klut.
Ved vanskelige flekker kan du spraye på og la produktet virke i inntil 10
minutter. La ikke produktet virke i mer enn 10 minutter. Bruk ikke på
marmor, kalksten, støpejern eller skadet emalje. Dersom du er usikker,
prøv først på en liten overflate. Bland ikke med klor: skadelige klorgasser
kan oppstå. Unngå innåndning av spraymiddelet.

361406 Rengjøring KLORIN 7,5 dl
Klorin bleker og desinfiserer, derfor er Klorin effektiv mot bakterier..
Klorin kan brukes på mange forskjellige områder som vasking av
kjøleskap, fryser, søppelbøtter, rensing av sluk og rengjøring av
toalett. Ved bruk av Klorin kan du være trygg på at flatene du vasker
blir helt bakteriefrie. Klorin er perfekt til grundig rengjøring da den
effektivt tar bort flekker, misfarging og avleiringer.NB! Bruk ikke Klorin
på kobber, messing, stål, og aluminium. Klorin må ikke
blandes sammen med andre rengjøringsmidler.
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361402 Rengjøring JIF Skurekrem
0,5L
i
Alkalisk flytende middel med myk skureeffekt. For badekar, servant,
l og andre flater av porselen, emalje og
komfyrtopp, utslagsvask, fliser
rustfritt stål.
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139862 WC-rens uten klor
Jif WC Power Gel gir deg enkelt et hygienisk rent toalett. Den unike
formuleringen har trippeleffekt som fjerner kalkbelegg, gir frisk duft
og sørger for at toalettet blir hygienisk rent. Sprut Jif WC Power Gel
jevnt i toalettskålen og oppunder kanten på toalettet. La det virke i ca
30 minutter og skyll ned. Bruk toalettbørste etter behov.

357354 Gummihanske GRANBERG
Gummihansker egnet til alle typer vask og renhold.
Komfortabel og myk med gripemønster

358562 Skurebørste NILFISK trehvit
Effektiv på fuger i baderom
Børstehårene fjerner skitt og smuss raskt og enkelt, med
minimale anstrengelse.

Vi håper med dette du blir fornøyd med ditt nye bad –

Hilsen Sans Bygg og Haugenstua borettslag
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132433 Klut Proffer Microfiber blå/rosa
Rengjøringsklut av mikrofiber som kan brukes både vått og tørt på de fleste underlag.
Fjerner fett og smuss effektivt. Bruk 1 klut til speil/glassflater, 1 klut til baderomsinnredning,
og 1 klut til toalett.

