
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

KT Pico Bello Aktiv Schaum Cleaner 
Skumrenser med fremragende rengøringsevne 

 
Produkt beskrivelse: Dette stive aerosol producerede skum har en øjeblikkelig virkning på 

snavs, som opløses i løbet af få sekunder. Der opnås en optimal 
rengørings evne, selv ved hårdnakkede pletter, med en kombination af 
produktet og miljøvenlige drivstof. Beskidte mærker som sod, nikotin, 
insekter, blæk, stearinlys såvel som olie, fedt og meget andet opløses i 
løbet af kort og tid og kan så nemt fjernes. 

 
 Anvendelse: Produktet viser sin rengørings evne formidabelt på gulvtæpper, polstring 

samt også i køretøjer, når sæder, indvendigt udstyr og loft bliver renset. 
Det kan bruges i flybranchen, virksomheder af enhver art, værksteder, 
garager, eller transport virksomheder ligesom restauranter og store 
køkkener. Pico Bello Aktiv-skum-renser rengør grundigt på både store 
og små flader, på alle hårde tætte gulve selv de med gulvtæpper. 
Produktet er især egnet til at fjerne nikotin pletter fra bil interiør, især 
loftet. Da det er stift skum, kan det hænge fra sådanne overflader, 
hvilket giver tid til en grundig rengøring. 
Dette produkt er i stand til at fjerne næsten alle pletter fra tæpper og 
polstring uden at efterlade yderligere mærker 
 

Tekniske oplysninger: 
 

Vægtfylde (20° C): 
PH-værdi: 
 

Ca. 1,02 kg/l (1 liter = 1,02 kg) 
Ca. 11,5 

Dosering: Pico Bello Aktiv-skum-renser sprøjtes på der, hvor det er nødvendigt. 
Der dannes øjeblikkelig et stift skum. Lad det virke i kort tid, tør det så af 
med en tør eller fugtig klud. Færdig! 

Vigtige indholdsstoffer: An-ioniske tensider, iso-propanol. 
Indeholder også: hydrotrop og duft 

Opbevaring: Beskyt mod direkte solstråler 
Må ikke udsættes for temperaturer over 50° C/122° F 

 


