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Användarinstruktioner

* De aktiva ämnena i en bioteknologisk 
produkt är antingen levande mikro- 
organismer eller ämnen och substanser 
som har sitt ursprung direkt ur dessa 
mikroorganismer.
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Nu-KleenAll™ innehåller fermen-
tationsextrakt framtaget med 
en kontrollerad bioprocess som  
resulterar i en effektiv och hög-
kvalitativ produkt. 

Nu-KleenAll™ är miljömärkt med 
EU-blomman och uppfyller kraven 
på Enviro-Performance.

Nu-KleenAll™ används på kontor, 
livsmedelsindustri, restauranger, 
sjukhus, storkök och hotell m.m. 

Övrig allrengöring

Blanda 0,5 dl Nu-KleenAll™ i  
10 liter ljummet vatten (1:200) i 
sprayflaska för t.ex. glasytor.

Skinande blanka ytor

Blanda som ovan och eftertorka 
med en torr och ren städduk eller 
fönsterduk.

Viktigt!
För bästa resultat: använd ljum-
met vatten, INTE HETT VATTEN. 
Brukslösningen är en färskvara, 
använd inom 3-4 dagar.

Daglig golvrengöring

Dosera 1 dl Nu-KleenAll™ i 10  
liter ljummet vatten (1:100) vid 
manuell golvrengöring. 
Applicera med en mopp, svabb  
eller liknande, alternativt blanda 
i en sprayflaska och spruta ut på 
den nedsmutsade ytan och torka 
upp.

Dosera 0,5 dl Nu-KleenAll™ i 15  
liter ljummet vatten (1:300) vid 
maskinell golvrengöring. 

För maximal effekt: Låt produkten 
verka ett tag innan du avlägsnar 
den.

Snabb & högeffektiv

För all typ av rengöring

Djup- & långtidsverkande

 pH-neutral & säker

Fungerar även på rostfritt

Inga torkränder 

Användarvänlig

Förpackningar

Artikelnr  Storlek Antal/kartong

ISEU151022001 1 l 12 x 1 l
ISEU151022005 5 l 2 x 5 l

Relaterade produkter

Nu-BioCal vinterrent/saltbort 

Nu-KleenSmell sanitär allrent 

Nu-KarpetKare textilrent

Nu-Grip Plus grovrent

Bioteknologisk allrent

Nu-KleenAll™ är ett allrengörings-
medel, baserat på bioteknik*, som 
rengör och bryter ner fett och an-
nan smuts.

Nu-KleenAll™ är pH-neutral och 
skonsam för miljön och användare. 

Produkten lämnar inga torkränder 
och rengör snabbt och effektivt 
de flesta ytor som rostfritt stål,  
keramikplattor, plast, linoleum, 
trä, glas, speglar, granit och mar-
mor.

Nu-KleenAll™ kan användas i alla 
utrymmen och på alla ytor som tål 
vatten.


