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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-KleenSmell™ är ett biotekno- 
logiskt* allrent som rengör och 
eliminerar lukter från sanitära 
utrymmen. Produkten är mycket  
effektiv för rengöring av svår- 
åtkomliga ytor, såsom kakelfogar. 

Nu-KleenSmell™ är pH-neutral och 
skonsam för miljön och användare. 
Produkten rengör snabbt och  
effektivt på alla ytor: golv, väggar, 
speglar m.m.

Nu-KleenSmell™ används inom 
kontor, hemstädning, livsmedels-
industri, restauranger, sjukhus, 
storkök, badhus, träningshallar, 
bensinstationer, hotell m.m.

Nu-KleenSmell™ innehåller fer-
mentationsextrakt och specifika 
bakterier som är framtagna med 
en kontrollerad bioprocess som 
resulterar i en effektiv och 
högkvalitativ produkt. 

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

Rengöring av andra ytor

Blanda 0,5 dl Nu-KleenSmell™ i  
10 liter vatten (1:200).
Applicera produkten och torka 
bort smutsen. Produkten kan 
med fördel användas i en spray-
flaska för t.ex. sanitetsgods och  
speglar.

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.

Konceptet 5-in-1

Fungerar utmärkt som Allrent - 
Sanitet - Snabbrent - Glasputs - 
Luktkontroll. 5 produkter i 1. 

Rengöring av golv

Dosera 1 dl Nu-KleenSmell™ i 10 
liter vatten (1:100) vid manuell 
golvrengöring.
1:300 vid maskinell golvrengöring. 
Sprid lösningen över golvet. Torka 
eller sug sedan upp lösningen. 

För extra effekt: Sprid lösningen 
över golvet. Låt lösningen verka i 
15 minuter under bearbetning med 
skurrondell/borste/levang, torka 
eller sug sedan upp lösningen.

5 produkter i 1 

Snabb & effektiv

Tar bort lukt

Djup- & långtidsverkande

 pH-neutral & säker

Effektiv i kakelfogar

Sanitär Allrent & 5-in-1

Förpackningar

Artikelnr  Storlek Antal/kartong

ISEU150012001 1 l 12 x 1 l
ISEU150012005 5 l 2 x 5 l

Relaterade produkter

Nu-Smell Plus sanitär luktkontroll

Nu-BioScrub sanitär kalkkontroll

Nu-KleenAll allrent


