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RENGÖRING FÖR 
HELA HEMMETHEM & VILLA

Återställer enkelt och effektivt hårt nedsmutsade ytor och är verksam på ett skonsamt sätt. 
Anpassat för manuell och maskinell tvätt och kan med fördel användas på alla ytor och föremål 
som tål vatten. Minimal miljöpåverkan.

De rekommenderade doseringarna kan ändras beroende på nedsmutsningsgrad.
ABNET innehåller inga starka kemikalier eller blekningsmedel och är därför skonsamt mot naturen och alla typer av underlag. 

OBSERVERA ATT ABNET ÄR ETT HÖGKONCENTRAT OCH DÄRFÖR EJ VERKNINGSBART OM MEDLET INTE BLANDAS MED VATTEN. 

ABNET är en färskvara som effektivt bryts ned av vatten inom två månader. Blanda inte för stora doser då lösningen förlorar verkningsgrad med tiden.  
ABNETS djuprengörande effekt på alla typer av ytor gör att ABNET ersätter alla specialprodukter på marknaden såsom rengöringsmedel, avfettningsmedel 
och fläckborttagningsmedel. ABNET verkar antistatiskt, neutraliserar dålig lukt och renoverar ytor.

Ovan egenskaper gör ABNET till ett av Europas snabbast växande varumärken.

VIKTIGT ATT VETA
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MANUELL TVÄTT
Alla ytor kan tvättas manuellt. Spreja och torka. 
Fasttorkad smuts; spreja, borsta och låt verka 1 minut. Spreja 
igen, borsta och torka eller spola av.

HÖGTRYCK
Förbehandla alla ytor som skall rengöras med lågtrycksspruta, 
använd respektive procentsats beroende på nedsmutsnings-
grad. Spola av med högtryck. Om högtrycksmaskinen har 
doseringsbehållare dosera 2-5% för bästa resultat.

TAR EFFEKTIVT BORT
Oljespill • Sot • Fett • Mögel • Alger •Föroreningar 
Avlagringar

TVÄTTANVISNING PÅ HÅRDA YTOR
TEXTILRENGÖRING
Förbehandla fläckar på textilier med ABNET-lösning (1+9).
Bearbeta fläcken med borste, torka rent med en ren torr 
trasa. Eftertorka med en fuktig trasa. Kan kombineras med 
alla tvättmedel i tvättmaskin.

Vid behov spreja och borsta med små cirkelrörelser, låt se-
dan verka i 10 min. Spreja igen, borsta och spola av under 
rinnande vatten alternativt sug upp smutsen med en torr 
trasa eller vattendammsugare.

TAR EFFEKTIVT BORT
Kaffe • Olja • Nikotin • Blod • Krita • Bläck • Sot • Gräs 
Vin • Frukt • Dålig lukt

TVÄTTANVISNING PÅ TEXTILIER

Köksluckor • Skurmaskiner • Toaletter • Badrum • Handfat 
Duschväggar • Mattor • Kläder • Skinn • Möbler • Fönster 
Köksfläktar • Spisar • Ugnar • Kakel • Kagelfogar • Textilier 
Kaffe- och vinfläckar • Målade ytor • Rostfritt • Diskbänkar 
Speglar • Träytor • Alla golv • Odörer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOMHUS
Takpannor • Sten • Trädgårdsmöbler • Plasttak • Verktyg 
Husfasader • Trädgårdsmaskiner • Vaxborttagning • Staket 
Presenningar • Trädgårdsplattor • Tak • Cyklar • Fordon 
Fritid • Oljefläckar • Båtar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN UTOMHUS

DAGLIG RENGÖRING 5%
1+19 delar

GLASRENGÖRING 2% 
1+49 delar

DJUPRENGÖRING 10%
1+9 delar 

RESTAURERING 20%
1+4 delar

DOSERINGSANVISNING MED VATTEN


