
#659 Citrol® er et af markedets mest eff ek  ve rengøringsmidler.
Citrol er baseret på citrusskaller og er helt petroleum- basisk- og 
syrefri. Biologisknedbrydeligt, vandopløseligt og opløser de fl este 
kendte urenheder. Citrol er kåret som det mest eff ek  ve allround 
rengøringsmiddel i USA gennem år  er.

Orange
Koncentreret eller blan-
des med vand.
+53°C koncentret
0,937 kg/L
9,0
-7°C Opbevares fros  rit
208L, 20L, 5L, 1L spray, 
400ml, 150ml aerosol.
659

OPLØSER DET MESTE
Citrol er et meget eff ek  v og
mul  funk  onelt rengøringsmiddel 
som er baseret på økologiske ci-
trusfrugter. Citrol er blandt verdens 
mest eff ek  ve produkter som kan 
bruges uden at beskadige forskel-
lige overfl ader og materialer. Citrol 
anvendes koncentreret eller blan-
des med vand, hvis lavere styrke 
ønskes.

OPLØSER EFFEKTIVT
• Animalskfedt og olier
• Vegetabilskfedt og olier
• Petrokemisk fedt og olie
• Asfalt, tjære og harpiks
• Vejsalt og alt snavs på køretøjer
• Lim og gummirester
• Belægninger fra træer
• Misfarvninger i hjemmet
• Misfarvning på malede overfl a-

der
• Paraffi  nvoks/stearin
• Trykfarve
• Tyggegummi
• Kalkafl ejringer (bruser)
• Urenheder på tøj og teks  ler
• Alt indenfor industriel rengøring
• Fantas  sk  l hjemmebrug
• m.m. 

FORDELE
• Meget eff ek  v og universal
• Opløselig i vand
• Kan fortyndes med vand
• Skader ikke autolak
• Du   af appelsin
• Let biologisk nedbrydelig 

BIOLOGISKNEDBRYDELIG
Citrol er organisk og indeholder
ingen miljøfarlige alifa  ske, aroma  ske,
alkaliske fl uorcarbonpolymerer, klore-
rede, sure eller petrokemiske stoff er. 

BLANDBART MED VAND
Citrol kan om nødvendigt blandes med 
vand i henhold  l instruk  onerne ne-
denfor.
Fedt og olie:    1  l 3 dele vand
Materiel:    1  l 5 dele vand
Gulv og væg:   3  l 10 dele vand
Vaskekar:    1  l 3 dele vand

99 % GENANVENDELIG
Citrol har en lang holdbarhed i vaskekar
idet olie og fedt adskilles og fl yder
på overfl aden og let kan  ernes/skum-
mes. 

OBS!
• Opbevares fros  rit!
• Påfør IKKE på nymalede overfl ader
• fortag test på usynlig overfl ade inden 
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