Produktliste med priser.
Prisene er priser i nettbutikken.
Frakt er en pris pr. ordre.

Super 10 Grovrengjøringsmiddel
Super 10, generell rengjøring, 1 liter
Super 10 er ditt daglige rengjøringsmiddel. Effektiv på alle bruksområder, fra kjøkkenet til
garasjen. Lett å bruke: Spray på og tørk av. Konsentrert.

Pris Kr. 239,-

Klikk i bildet for å kjøpe.

Beskrivelse:
Industriell styrke som er sikker på alle overflater som tåler vann Konsentrert. Effektiv i
liten mengde. Passer for alle typer rengjøring, fra kjøkkenet til garasjen. Trippelaktiv
formel som trenger inn, løser opp og suger opp skitten til rengjøringsmiddelet og på den
måten fjerner skitt og urenheter. Egnet for både hjemmet og grovrengjøring. Eksempel på
bruksområder:
Kjøkken: Kjøkkenmaskiner, treverk, krom, emaljerte overflater, benkeplater,
vinduskarmer, komfyrplater, griller, vifter og vasking av kasseroller og panner. Bad:
Innredning, gulv, vegger og tak. Klesvask: Flekkfjerner for blekk, kritt, leppestift og
inngrodd skitt og sverte. Stue/spisestue: Flekkfjerning på tepper, vinduer, utmerket for

støvtørking. Bilverksted: Motorvask, fjerner fett og oljeflekker, gjør rent verktøy,
garasjegulv, vinyl og arbeidsklær. Utendørs: Griller, garasjeoppganger, utemøbler.

LDC Oppvask / Lettrengjøringsmiddel, håndsåpe
LDC, 1 liter, oppvask og lett rengjøring, håndsåpe
LDC er et mildt, allsidig rengjøringsmiddel for hjemmet. Bruk det som oppvaskmiddel, til
håndvask av klær, kjøkkenbenker, komfyrplater, kjøleskap og mange andre skitne
overflater.

Pris Kr. 239,-

Klikk i bildet for å kjøpe.

Beskrivelse:
Et kraftig, trippelvirkende rengjøringsmiddel som gjør vannet mer effektivt, for raskere
resultat. Økonomisk – konsentrert, lave kostnader per bruk.
Lett å skylle bort, etterlater ingen rester på oppvasken eller klærne.
Varig skum som er effektivt fettløsende. Passer utmerket til oppvask av glass, gryter og
panner. Utmerket til finvask, gjør klærne myke med frisk duft.
pH-balansert, nøytral pH-verdi.
Allsidig – fungerer i varmt, kaldt, mykt, hardt og til og med salt vann. Utmerket ved
camping, egnet for oppvask samt vask av klær og hender i kaldt vann. Høyeffektiv, men
samtidig skånsom mot hendene. Biologisk nedbrytbar.

SOFT Skyllemiddel
Soft, skyllemiddel
Et fantastisk skyllemiddel som gir vasken en frisk og deilig duft. Gjør tekstiler myke, fjerner
statisk elektrisitet og gjør det lett å stryke klærne.

Pris Kr. 226,-

Klikk i bildet for å kjøpe.

Beskrivelse:
Et flerfunksjonelt skyllemiddels som mykgjør og frisker opp. Konsentrert og økonomisk
formel, du trenger bare en liten mengde av produktet til hver vask. Kan brukes i alle
moderne vaskemaskiner eller til håndvask. Kan også brukes som antistatisk behandling på
tepper.

G1 Vaskemiddel, pulver
G1, vaskemiddel
G1 er et konsentrert vaskemiddel som er lett å skylle bort, og biologisk nedbrytbart. Det
løsner selv den mest standhaftige skitten, slik at klærne blir som nye.

Pris Kr. 612,-

Klikk i bildet for å kjøpe.

Beskrivelse:

Bidrar til å beholde klærnes farge, og etterlater ingen rester som kan irritere. Biologisk
nedbrytbar og uten fosfat. Mykgjør og frisker opp. Superkonsentrert – bruk bare 1/4 mål.
Også til finvask. Effektivt vaskemiddel som belaster miljøet minimalt og beskytter
vaskemaskinen mot korrosjon.

Håndflaske, Super 10
Håndsprayflaske 500 ml

Pris Kr. 33,-

Klikk i bildet for å kjøpe.

