
Klinkevask K2
Til mætning af uglaserede 
fliser og klinker

◗  Vaskeplejemiddel uden voks
◗  Afsætter kraftig plejefilm

Anvendelsesområde
Til daglig rengøring og pleje af alle gulve 
der normalt tåler vand. LIP Klinkevask er 
et vaskeplejemiddel uden voks, velegnet til 
mætning af uglaserede fliser/klinker, herun-
der også teglfliser natursten, cementfuger 
og øvrige materialer der har en sugende 
overflade

Egenskaber
LIP Klinkevask er en miljøvenlig kokos-
baseret fedtsyresæbe, der virker smuds og 
kalkafvisende. Afsætter en meget kraftig 
plejefilm som kan oppoleres. På grund af 
sin lave pH-værdi i brugsopløsning angri-
ber den ikke de materialer der rengøres.

Brugsanvisning 
1 dl. til 10 ltr. vand.
Til mætning af nye sten- eller klinkegulve, 
kan gulvet sæbes ind i en opløsning af 1 
del LIP Klinkevask til 3 dele vand. Lad 
det trække i en time, polér eller vask det 
overskydende bort. Gentag eventuelt be-
handlingen.

Emballage
1 og 5 ltr. plastdunk.
Opbevares frostfrit i tætlukket originalem-
ballage.

Tekniske data

Dosering 1 dl. til 10 ltr. vand.
Til mætning af nye sten- eller klinkegulve, kan gulvet sæbes ind i en 
opløsning af 1 del LIP Klinkevask til 3 dele vand. Lad det trække i en 
time, polér eller vask det overskydende bort. Gentag eventuelt
behandlingen.

Deklaration  Vand, kokossæbe, nonioniske tensider, kalkbinding, overfedtnings-
middel, farve og parfume. Under 5%: anioniske overfladeaktive stof-
fer, nonioniske overfladeaktive stoffer og parfume PR.-nr. 1520842
pH-værdi: I koncentrat 9,8. I brugsopløsning ca. 8.

Lagring Min. 12 mdr. i uåbnet emballage 

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel 
som ekstern kvalitetskontrol. Udover den-
ne produkt information henviser vi til Byg-
ningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA- 
blade og gældende normer. Vi garanterer 
for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. 
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden 
for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar 
herfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.
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