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� Reducerer ophobning af urinsyre sten     
� Nem installation   
� Sikrer en god drift af dine urinaler, 

såvel overfladen som afløb.  

AutoSanitiser 
Automatiseret toilet- & urinal rense system  

www.cleanmanagement.dk  
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24905001  Rubbermaid AutoSanitiser hvid  
 Rubbermaid AutoSanitiser krom  
 Rubbermaid AutoSanitiser sort  
 
 
24350611  Purinel med Mandarin refill 310 ml 
24350612 Bio-Purinel refill 310ml 
24350613 Purinel Descaler refill 310ml 

BESKRIVELSE 

PRODUKT FORDELE OG SPECIFIKATIONER 

SAMMENSÆTNING AF INGREDIENSER 

 
Ideel for anvendelse til toiletter og urinaler    

24905001 skaffev.  skaffev.  

24350612  24350611 24350613 

Purinel med Mandarin: Dræber op til 99.3% af bakteri-  
erne i første skyl. Den koncentrede skum er langtids-  
 virkende og fjerner derfor skæmmende pletter, angriber  
aflejringer fra hårdt vand og forebygger at der dannes  
urinsyre sten. 
 
Bio Purinel : Håndterer specifikt dannelse af urinsyre  
sten - årsagen til dårlig lugt på mange toiletter.  
Bio-Purinel fjerner, med en gennemtestet løsning, dårlig
lugt på toiletter hvor urinaler sjældent skylles ordenligt 
igennem, eller såfremt der køres vandbesparende foran-
staltninger. 

 
 
Purinel Descaler : Renser overflader og fjerner, eller 
forebygger mod ophobning af kalk i toiletter og urinaler.  
 

� Mandarin Purinel: Blanding af vand, alkoholer 
ethoxylerede alkoholer, parfume og konservering   
� Bio-Purinel: Blanding af vand, overfladeaktivt   
middel og et biologisk additiv. 
� Purinel / Purinel Descaler : Blanding af vand,  
desinfektionsmiddel, overfladeaktivt middel samt et
kompleksdannende middel.

  

� Automatiseret toilet og urinal rens og hygiejne.  
� Forebygger og reducerer automatisk urinsyre  
sten og pletter på overfladen. 
� Eleminerer og løser problemet omkring dårlig  
lugt og hjælper med til at holde et godt miljø 
� 5 års dispenser garanti.  

 

Dispensers 

Refills 

H 238mm x B 93.2mm x D 152.1mm  

DIMENSIONER 

Produkt Antal Item Pack Qty
Dispensere 6 Covers 1
Refills 6

for et bedre miljø på dine toiletter: www.cleanmanagement.dk


