
Keramiska plattor  

■	 Sugande
■	 Icke sugande
■	 Glaserade plattor
■	 Oglaserade plattor
■	 Keramiska plattor
■	 Glaserad granitkeramik
■	 Oglaserad granitkeramik
■	 Kalksten
■	 Travertin
■	 Marmor
■	 Kalkhaltig natursten
■	 Vaxpolerad marmor- 
 och kalkstensplattor
■		Skiffer
■ Granit
■ Mosaik
■ Glasmosaik
 

Basisk rengöringsmedel för borttagning av 
smuts och fett.

•  För avfettning av alla typer av ytor, som tål vatten

•  Löser upp och tar bort, olja, vax, tvålrester, smuts och fett

7110 base cleaner används till för att ta bort smuts och fett på 
alla typer av ytor som tål fukt och vatten. Används för grundlig 
rengöring eller avfettning av underlag innan annan typ av behand-
ling utförs.

7110 base cleaner blandas med vatten och därefter klar för 
användning.

7110 base cleaner finns på 1liter flaska. 
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Produktbeskrivning
Basisk rengöringsmedel som innehåller vatten, tencider, 
parfym, metasilikat och fosfat.

Tekniska data 

Användningsområde
Kan användas på alla ytor inom- och utomhus. Kan matta 
ner blanka ytor (färg och lack). Kan missfärga linoleum vid 
hög koncentration. Ska inte användas på obehandlade träy-
tor.

Utförande
7110 base cleaner blandas med vatten i förhållandet 
0,5l till 10l vatten. Appliceras med borste, golvmopp 
eller rengöringsduk och arbetas grundligt in på ytan. Låt 
rengöringsmedlet verka i några minuter (5-10min). Därefter 
ska ytan bearbetas grundligt med padmaster, skursvamp 
eller rengöringsduk - allt efter behovet. Rengöringsmedlet 
avlägsnas vartefter rengöring utförs med rent vatten. Se till 
att all smuts avlägsnas från ytan/ytorna.

Arbetshygieniska anvisningar
Produkten är starkt avfettande. Använd skyddshandskar.

All övrig information finns i säkerhetsdatablad.

EU deklaration
<5% fosfater

<5% kationiske tensider

parfym

Förpackning
1 l. plastflaska

Lagring och transport
Förvaras och transporteras frostfritt. Hållbarhet i obruten 
emballage - 3år.

Försäljning

mira´s produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och 
kakelbutiker i hela landet.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

pH värde (koncentrerad): 11,4

pH värde (bruksfärdig lösning): 9,8

Rekommenderad arbetstemperatur: 10-40°C

Bruksfärdig lösning: 0,5 l/10 l vatten  

Information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com

byggeprodukter a/s

Skötselprodukter
7110 base cleaner

oktober 2017

SE


