
Orbio Multi- Surface Cleaner © Orbio Technologies 26/2/2014   Page 1 of 2 

T E K N I S K T 
D A T A B L A D

OOrrbbiioo  MMuullttiiSSuurrffaaccee  
CClleeaanneerr    

Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen- Berchem • Belgium 
+32 32179 411•Orbiotechnologies.com 

           26/2/2014 

BESKRIVNING: 
Orbio Multi-Surface Cleaner ett alkaliskt flytande rengörings- 

medel för allmänna ändamål.

ANVÄNDNING: 
• På alla hårda och mjuka ytor, ej porösa. Spraya

direkt på ytan, rengöringsduk eller svamp. Torka ytan 
torr. Minimum pH 10 vid användning.

• Ersätter grovrengöringsmedel, rengöringsmedel för rostfritt,
allrengöringsmedel, glasputs och mattrengöringsmedel. 

• På behandlade och obehandlade golv
• På speglar, glas, rostfria ytor, köks- och arbetsbänkar,

stengolv och VCT golv
• Handel, utbildning, sjukvård, kontor, lager och

distributionsanläggningar.

FÖRDELAR: 
• Ingen skumbildning
• Emulgerar med ett flertal smutstyper inklusive vegetabiliskt

baserade oljor
• Kan användas på de flesta ytor
• Inget skum - ökar säkerhet och livslängd på sugmotorer

i kombiskurmaskiner.

• Luktfri

EGENSKAPER & FÖRVARINGSINFORMATION: 

Behållare: Hållbarhetstid  Orbio Multi- Surface C 

Stängd sprayflaska 30 dagar 

Sluten container 
(Koncentrat) 

90 dagar 

Hink med mopp Upp till 8 timmar, beroende på hur 
mycket mopp blivit sköljd i hink. 

BEGRÄNSNINGAR: 
• För god hygienpraxis, blanda ej med andra

kemikalier, färgämnen eller dofttillsatser. 
• Späd ej.

Fysiska egenskaper Orbio Multi- Surface Cleaner :  

Egenskaper Facit/resultat 

Färg Klar färglös vätska 
Fosfat Ingen 
Flampunkt °F/C 
Seta Closed Cup 

>200°F / >93°C 

Skum Inget 
Form Vätska 
Fryspunkt 28°F / -2°C 
Frys/Thaw Klarar standardtestet  

3 frys/thaw cykler 
Lukt  Ingen
pH brukslösning 10.5 – 11.5 
Lösbarhet(kranvatten) 100% 
Viskositet Vattentunn 
Lättflyktiga organiska 
föreningar (VOC) 

Inga 
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VIKTIGT: 
LÄS OCH FÖLJ ALLA 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH 
ANVISNINGAR INNAN DU FORTSÄTTER. 

BRUKSANVISNING (endast 5000-Sc lösning) 

LÄS ANVISNINGARNA PÅ ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING. 
Kombiskurmaskiner: 
Tag bort munstycket från stationen. F y l l  
r e n v a t t e n t a n k e n  m e d  Orbio Multi- Surface Cleaner. 
Pressa handtaget och fyll till önskad nivå. Kapacitet fyllning 57 
liter per minut. Återplacera munstycket i stationen.  Späd ej. 
Använd med full styrka. 
Skölj smutsvattentanken efter användning. Detta 
förhindrar smutsuppbyggnad i tanken. 
Påfyllning av behållare (hinkar mm) : 
Tag bort munstycket från stationen.  Fyll lämplig behållare 
genom att pressa munstycket och fyll till önskad nivå.  
Återplacera munstycket i stationen.  Späd ej med 
kranvatten. Skura med golvborste eller singelskurmaskin.  
Tag upp smutsvattnet med våtsugare.   

Sprayflaska:
Fyll sprayflaskan genom att trycka flaskan mot 
reglaget på stationen. Stoppa påfyllning genom att ta 
bort flaskan. Spraya rengöringslösningen på 
microfiberduk. Spraya direkt på ytan om den är kraftigt 
nedsmutsad (då detta kräver mer vätska). Späd ej. 
Använd med full styrka.

ANVÄNDARINSTRUKTION (endast os3 lösning) 

LÄS ANVISNINGARNA PÅ ETIKETTEN FÖRE 
ANVÄNDNING. SE VÄGGPLANSCHEN OCH 
RENGÖRINGSGUIDEN FÖR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. 

PÅFYLLNING AV BEHÅLLARE (HINKAR, KÄRL MM). 

Påfyllning av hinkar och utrustning: Vrid väljarratten till hinkar/
utrustnings fyllnadsläge för MultiSurface Cleaner. Haka loss 
påfyllningsslang från doseringsautomaten och sätt in den i 
behållaren som ska fyllas. Tryck på knappen för att fylla 
behållaren. Knappen kan låsas i fast läge vid påfyllning av stora 
behållare. Tryck åter på knappen för att låsa upp. En 
bruksanvisning för MultiSurface Cleaner finns på flasketiketten. 
Späd ej. Använd med full styrka.

SPRAYFLASKOR 
 

Påfyllning av flaskor: Vrid väljarratten till flaskans påfyllnadsläge 
för MultiSurface Cleaner. Sätt in flaskpåfyllningsmunstycket i 
sprayflaskan. Tryck på knappen för att fylla flaskan. Använd 
endast rena flaskor som är rätt märkta med de etiketter som 
medföljer denna maskin. Använd ej omärkta eller felmärkta 
flaskor. Bruksanvisning för MultiSurface Cleaner finns på 
flasketiketten. Späd ej. Använd med full styrka.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 

ÖGON- OCH ANSIKTSSKYDD:  Använd gärna godkända 
skyddsglasögon som en god hygienpraxis. Skyddsglasögon är 
ej ett krav. Oberoende tester har visat att Orbio MultiSurface 
Cleaner inte framkallar ögonirritation.

HUDSKYDD: Handskar behövs ej men använd gärna 
godkända handskar som en god hygienpraxis. Oberoende 
tester har visat att Orbio MultiSurface Cleaner inte framkallar 
hudirritation.

MultiSurface Cleaner är inte klassat som hud- och 
ögonirriterande enligt direktivet om farliga preparat (1999/45/EC)

TEKNISK SUPPORT / BESTÄLLNING 
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BORTSKAFFANDE AV LÖSNING 

Bortskaffas i enlighet med alla gällande bestämmelser.   

VÄNLIGEN SE SÄKERHETSDATABLAD (SDS) 
FÖR YTTERLIGARE 

SÄKERHETSINFORMATION OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. 

ENDAST FÖR INDUSTRIELLT OCH 
INSTITUTIONELLT BRUK. 

EJ FÖR HUSHÅLLSBRUK. 

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. 

FÖRTÄR EJ OCH BLANDA EJ MED 
ANDRA KEMIKALIER. 




