
 Brugsanvisning for produktet Cleenol rense & sterilisere 
  
 Produkt beskrivelse  
 Et meget effektivt rengøringsmiddel med indbygget desinficerende løsning til et perfekt resultat 
hver gang.  Følg altid  udstyrs producentens retningslinjer. 
 
 SUNDHED OG SIKKERHED ADVARSEL - ÆTSENDE.    
Anvend altid beskyttelsesdragt.  
 produktegenskaber  
 •  
 Koncentreret og yderst effektivt rensemiddel til opretholdelse af øl linjer.  
 Retningslinjer til brug af produktet   
 •  
 Tilføj 50ml produkt til 5 liter koldt vand.  Bland rengøringsmidlet i et beholder, der er godkendt  
 tom rengøring.  
 •  
 Dræn øl fra systemet.  
 •  
 Fyld systemet med rengøringsmiddel sikrer resterende øl er tvunget ud.  
 •  
 Efterlad systemet i blød i mindst 30 minutter.  
 •  
 skyl resten af opløsningen gennem systemet for at dræne.  
 •  
 Skyl rigeligt med koldt vand gennem systemet for at sikre alle spor af opløsningen er fjernet.  
 •  
 Fyld systemet med øl.  
 Ikke til brug i messing øl motorer.  Brug kun i fortyndet form i henhold til vejledningen.  Brug kun  
 beholdere der er godkendt til rengøring.  Brug frisk opløsning hver gang – gem ikke i fortyndet 
form.  Skyl anlæget med rent vand før genbrug.  
 Korrekt brug af denne metode hver uge vil sikre rør og udstyr vedligeholdes på en hygiejnisk  
måde. Bemærk – brug altid friske blandinger.  
 Opbevaring  
 •  
 Opbevares i kølige forhold væk fra direkte varmekilder  
 •  
 Undgå ekstreme temperaturer  
 •  
 beskyttes mod frost 
 •  
 Sørg for hætten er stramt monteret efter brug  
 •  
 Opbevares utilgængeligt for børn  
 •  
 Opbevaringstid 24 måneder, hvis den opbevares som anbefalet.  
 •  
 Bruges inden 6 måneder efter åbning.  



 
 

 
 Miljøfare   
 •  
 Produltet i ufortyndet tilstand vil forårsage skader på plante- og dyrelivet.  
 •  
  Må ikke udledes til store mængder i uopløst form så alvorlige økologiske  
 skader vil blive forårsaget.  
 •  
 I tilfælde af større udslip straks kontakte den lokale vandværk eller Miljøagentur.  
 
 For yderligere information venligst scanne din QR Smart Reader her  
  
 

 
 
Kode nr.  
 0209682X5  
 2X5L  
 Datablad nr K7  
  
Bemærk: Dette produkt er kun anvendes til det formål, det er beregnet, og i overensstemmelse med 
de angivne instruktioner.  Denne  
 Produktet må aldrig blandes med andre kemiske produkter og skal håndteres med forsigtighed og 
opbevares omhyggeligt utilgængeligt for  
 børn.  


