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SACTIF RENHOLDSGUIDE – SANITÆR
OBJEKT FREKVENS PRODUKT MINIMUM DOSERING MERKNADER

SPEIL  OG GULV Daglig Sacti f Våtrom Minimum 2 ml pr. liter vann. 
Blandes i lavtrykkssprøyte 
eller bøtt e.

Rengjør overfl aten med rød mikrofi berkklut. 
Gulv: Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. 

Øk doseringen ved vanskelig smuss.

SERVANT, 
DUSJ OG 
BADEKAR

Daglig Sacti f Våtrom Minimum 2 ml pr. liter vann. 
Blandes i lavtrykkssprøyte 
eller bøtt e.

Rengjør overfl aten med rød mikrofi berkklut. 
Gulv: Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. 

Øk doseringen ved vanskelig smuss.

Periodisk Sacti f Kraft  Sur (kalkfj erning)

Sacti f Kraft  Alkalisk

Minimum 2,5 ml pr. liter vann. Fukt alle fuger med rent vann før bruk av Sacti f kraft  sur. 
Påfør bruksløsningen og la virke. Fjern oppløst kalk med børste. 
Skyll grundig med kaldt vann. Øk doseringen ved vanskelig smuss.

Periodisk Sacti f Sanigel Anb. dos. påføringsutstyr: 4%.
Lavtrykkssprøyte: 40ml pr. l kaldt 
vann.

Påfør et tynt lag på horisontale og verti kale fl ater. Ved rengjøring av verti kale 
fl ater; påfør nedenfra og opp. La virke i 5-10 minutt er. Unngå at gelfi lmen 
tørker på fl atene. Gulv: Bruk skuremaskin eller skurekost/børste på vanskelig 
smuss. På vegger og andre fl ater: Bruk børste eller pad. Skyll av med rent vann. 
Fjern evt. overskudd av vann med en nal.

TOALETT/
URINAL

Daglig Sacti f Våtrom Minimum 2 ml pr. liter vann. 
Blandes i lavtrykkssprøyte 
eller bøtt e.

Rengjør overfl aten med rød mikrofi berkklut. 
Gulv: Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. 

Øk doseringen ved vanskelig smuss.

Periodisk Sacti f Toalett rens

Sacti f WC-blokk

Sacti f Urinalblokk

Klar ti l bruk Sacti f Toalett rens: Spyl toalett et. Sprut konsentrert toalett rens rundt i skålen 
og under kanten. La virke. Fjern fl ekker med børste. Spyl ti l slutt . 
I ti llegg anbefales Sacti f WC-blokk/Sacti f Urinalblokk.

Sacti f WC-/Urinalblokk: Bioprodukter som bryter ned smuss og vond lukt. 
WC-blokk: Heng over kanten på toalett skålen.
Urinalblokk: Bruk 1 blokk per skål eller 2-4 blokker per kum.
En passende mengde av blokken vil løse seg ved hver nedspyling.

LUKTKONTROLL Periodisk Sacti f Ren & Luktf ri Klar ti l bruk Bioprodukt som fj erner vond lukt fra vanskelig ti lgjengelige steder, som fuger. 
Sprayes direkte på overfl aten. La væsken virke et par minutt er, og tørk evt. av 
med fukti g klut. Kan også brukes i skumsprøyte.
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SACTIF RENHOLDSGUIDE – INVENTAR
OBJEKT FREKVENS PRODUKT MINIMUM DOSERING MERKNADER

SPEIL  OG 
VINDUER

Daglig Sacti f Glasspuss Klar ti l bruk Spray på og tørk av med blå mikrofi berklut. 

GULV,
MØBLER OG
INVENTAR

Daglig Sacti f Allrent Minimum 1 ml pr. liter vann. 
Blandes i lavtrykkssprøyte 
eller bøtt e.

Spray på og tørk av med blå mikrofi berklut. 
Øk doseringen ved vanskelig smuss.

GULV, VEGG
OG TAK

Periodisk Sacti f Grovrent free Minimum 2 ml pr. liter vann. 
Blandes i lavtrykkssprøyte 
eller bøtt e.

Bruksløsningen påføres gulvet (ikke polishbehandlede gulv). 
Tørk opp med mopp. Påføres vegg og andre fl ater med lavtrykkssprøyte, svamp 
eller klut. Vegger vaskes nedenfra og opp. Skyll og tørk. Påse at materialene 
tåler vann og alkaliske vaskemidler. Øk doseringen ved vanskelig smuss.

INNESTENGTE
ROM MED
RØYKLUKT
ETC.

Daglig Sacti f Luft frisker Klar ti l bruk Spray 2–3 ganger oppover og inn mot midten av rommet.

SØPPELROM Periodisk Sacti f Ren & Luktf ri Klar ti l bruk Bioprodukt som fj erner vond lukt fra vanskelig ti lgjengelige steder, som fuger. 
Sprayes direkte på overfl aten. La væsken virke et par minutt er, og tørk evt. av 
med fukti g klut. Kan også brukes i skumsprøyte.


