
SUPER 10 ( Produktmanual )
SUPER 10 FRANGRANCE
Grovrengøringsmiddel med eller uden duft

EFFEKTVT
INDUSTRI-RENGØRINGSMIDDEL MED
” 3-TRINS VIRKNING”
GNLD’s mest effektive rengøringsmiddel,
Super 10, trænger ind, opløser og emulgerer
selv det værste snavs. Det er perfekt til
anvendelse i industrien, og stadig sikkert i
hjemmet. Super 10 gør alt dit vanskelige
rengøringsarbejde endnu lettere. Du vil
værdsætte den måde, hvorpå det trænger ned i
fedt og pletter, fjerner aftryk fra snavsede
fingre, sorte hælemærker og sæberester fra
fuger og fliser. Du vælger selv den styrke, du
har behov for, til det pågældende
rengøringsjob. Det er effektiv rengøring for
blot et par håndøre.

HVORFOR ER SUPER 10 ENESTÅENDE?
Super 10 giver dig ekstra rengøringseffekt på
grund af den enestående 1-2-3-trins virkning.

1. Super 10 trænger ind i pletten eller
snavset og kommer ind i mellem
overfladen og snavset.

2. Super 10  opløser og nedbryder snavser,
så det lettere kan fjernes.

3. Super 10 emulgerer snavset i
opløsningen, så det let kan fjernes ved
afskylning eller aftørring.

Super 10 har en effektfuld basisk kapacitet, der
ligger som en indkapslet effekt, som kun bliver
aggressiv, når den kemisk ”genkender” snavs
og skidt.

SÅLEDES VIRKER DET
Super 10 er en kombination af nonioniske
stoffer, organiske opløsningsstoffer og natur-
lige sæber. Dens koncentrerede 3-trins aktion
gør, at Super 10 trænger ind mellem overfladen
og snavs, opløser snavset og gør det egnet til
efterfølgende fjernelse. På den måde opnår
Super- 10’s enestående rengøringsevne.

DERFOR HAR KUNDERNE BEHOV FOR
SUPER 10
Super 10 er et koncentreret rengørings-
produkt, der opfylder alle behov, der normalt
skal  en række af rengøringsmidler til.              

Køkken: Spray på  og tør rent… Køkken-
apparatur, træværk, krom, emaljerede,
overflader, køkkenborde, komfurplader, grill,
emhætter og som forbehandling af gryder og
pander.
Badeværelser: Armaturer, gulve, vægge, fliser
og spejle.
Vaskerum: Pletfjerner til blæk, farver, læbestift
og indgroet snavs.
Dagligstue/børne- og soveværelse: Pletfjerner
til tæpper, vinduer, og når der tørres støv af.
Garage/bil: Til motorvask, fjerner fedt- og
oliepletter, renser værktøj og garagegulv.
Anvend normal styrke til vinyl og kunstlæder.
Udendørs: havegrill, indkørsel, havestuemøbler.

HVORFOR ET
GROVRENGØRINGSMIDDEL?
Grove-rengøringsmidler har i årevis dannet
grundlaget for de fleste rengøringsopgaver i
husholdningen, fordi de er alsidige og lette at
anvende til rengøring af mange forskellige
flader i hjemmet, på kontoret og på
arbejdspladsen.


