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Allrent 25

Lågskummande allrengöringsmedel för daglig rengöring
Passar utmärkt för maskinskurning
Ett allrengöringsmedel för rengöring av alla ytor som tål vatten.
Lågskummande rengöringsmedel vilket gör den utmärkt för
maskinskurning. Mico Allrent 25 innehåller sparsamt med
parfym med tanke på känsliga personer vilket gör den till ett
bra alternativ där mycket folk är i rörelse.
Artikelnummer och benämning
1001 Allrent 25 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010018
1005 Allrent 25 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010056
Dosering
Daglig rengöring: 1 cl till 10 liter vatten.
Storrengöring: 5 cl till 10 liter vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Nonjoniska tensider, glykoler, isopropylalkohol, dietanolamid, amfotärer,
vatten och hudskyddsmedel.
pH-värde ca 8,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Forsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Alkoholer, C12-14, etoxylerade
Märkning enligt förordning (EC) No 648/2004
<5% Nonjoniska tensider, Parfym

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Allrent Desinfekt

Lågskummande allrengöringsmedel
med desinficerande egenskaper

Ett allrengöringsmedel med desinficerande egenskaper
för rengöring av alla ytor som tål vatten. Lågskummande,
vilket gör den utmärkt för maskinskurning.
Mico Allrent Desinfekt innehåller sparsamt med parfym
– med tanke på känsliga personer – vilket gör
den till ett bra alternativ där mycket folk är i rörelse.
Artikelnummer och benämning
1015 Allrent Desinfekt 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010155
Dosering
1-5 cl till 1 L vatten, beroende på grad av nedsmutsning.
För desinfecerande effekt rekommnederas 5 cl till 1 L vatten,
vilket ger 1,23 g/L alkyldimetylbensylammoniumklorid.
Innehåller
Tensider samt kvartära ammoniumföreningar för
en desinficerande effekt.
pH-värde ca 9
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
Lagringstid 2 år. Se sista förbrukningsdag på förpackningen.

VARNING. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för
vattenlevande organismer.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004
< 5 % Nonjoniska tensider, <5% Katjoniska tensider, Parfym
Verksam beståndsdel: Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider Ca
24,5g/l, Biocid PT 2, Flytande koncentrat
Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen 112 och begär
giftinformation.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Dusch & WC-rent
För dalig rengöring, sanitetsrengöring
Surt rengöirngsmedel för sanitära utrymmen.
Löser kalkavlagringar, hudrester, tvål och smutsavlagringar.
Lämnar en ren yta samt ger en frisk doft.
Artikelnummer och benämning
1062 Dusch & WC-rent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010629
Dosering
I koncentrat alternativt spädning med vatten.
Vid spädning, från 2 cl till 10 L vatten beroende på smutsighetsgrad
I toalettstol: Applicera koncentratet runt stolens sidor
och låt rinna ner. Låt medlet verka några minuter, borsta
därefter med toalettborste och spola. För daglig rengöring, dosera
efter smutsighetsgrad, låt verka och torka av. Bör ej användas på
syrakänsliga ytor som tex. marmor.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter
Citronsyra, fettalkoholetoxylat, amfotär tensid, parfym och vatten.
pH-värde ca 2,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,09
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004
Nonjoniska tensider <5%, Amfotära tensider < 5%, Parfym

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Glasputs
Svanenmärkt fönsterputs för alla typer av glasytor
Färdigblandad glasputs för fönster, speglar och övriga glasytor.
Artikelnummer och benämning
1078 Glasputs 750ml, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010780
Dosering
Används som koncentrat. Applicera på glasytan och polera
med luddfri duk.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
750ml
Tensider, ammoniak 0,2%, isopropylalkohol, glykoler och vatten.
pH-värde ca 9,0
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Grovrent

Grovrengöringsmedel för hårt smutstade ytor
Ett grovrengöringsmedel för rengöring av alla ytor som tål
vatten. Passar utmärkt för maskinskurning. Mico Grovrent
innehåller helt nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp.
Artikelnummer och benämning
1021 Grovrent 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010216
1025 Grovrent 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010254
Dosering
Daglig rengöring: 2-4 cl till 10 liter vatten.
Storrengöring: 10-20 cl till 10 liter vatten.
Instruktioner
På hårt smutstade ytor, låt medlet få verka några minuter och arbeta sedan
ytan mekaniskt innan den torkas av. På ömtåliga material, skölj med rent
vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Etoxilerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettsyradietanolamin,
isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter, parfym och färgämne.
pH-värde ca 10
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,05
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Alkoholer, C12-14-, etoxilerade

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Kalk & Rost

Rengöring

Ett surt rengöringsmedel i brukslösning för borttagning av
kalk-, mineral- och rostbeläggningar i tvättrum, omklädningsrum,
pooler, klinkergolv, sanitetsgods, rostfria ytor, fordon verktyg etc.
Artikelnummer och benämning
1057 Kalk & Rost Rengöring 750ml, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010575
Dosering
Produkten är i brukslösning. Applicera medlet och låt verka några minuter. Vid
svår beläggning, bearbeta mekaniskt med vit nylonduk eller borste. Skölj med rent
vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml
Fosforsyra, oxalsyra, nonjontensider, isopropylalkohol och vatten.
pH-värde ca 2,1
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,07
Lagringstid
3 i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

M-klor Pro 12,5%

Desinficerar och bleker

För hygienisk rengöring och desinfektion av lokaler, maskiner,
utrustning, vattenrening, doftsantering mm. för både professionellt
och privat bruk. M-Klor håller hygieniskt rent, och motverkar bakterier,
virus, svamp (typ mögel) och annan påväxt.
Artikelnummer och benämning
1473 Mico M-Klor Pro, 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141114730
Användning / Dosering
Lägg på lösningen med borste, svamp eller lågtrycksspruta, vad som är lämpligt för
ändamålet. Låt lösningen verka någon minut och skölj av vid behov. Kan lösningen
ligga kvar uppnås bättre verkansgrad. Kontrollera alltid att användningen är
ändamålsenlig och att underlaget tåler Natriumhypoklorit och inte bleks av produkten.
M-Klor Pro är en 12,5% Natriumhypokloritlösning, späd efter behov. Rengöring/
desinficering: Beroende på användningsområde kan M-Klor spädas upp till 1:200.
Rekommenderad spädning för COVID-19 är 1:25 enligt ECDC (European Centre for
Disease Prevention and Control). M-Klor Pro späds med kallt vatten. Mot påväxt på
kompositmaterial kan spädning 1:20 användas.
Vid blekning, dosera 0,5-1% M-klor Pro.
Innehåller
Natriumhypoklorit (12,5% aktiv halt).
pH-värde 11-12
Lagringstid
Produkten förvaras mörkt och svalt (frostfritt) i orginalförpackningen.
Hållbarheten är 12 månader från produktion (se etikett för bäst-före datum).
Övrigt
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Skyddsföreskrifter
Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för
vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Utvecklar
giftig gas vid kontakt med syra.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/
behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 102e

Högalkaliskt Rengöringsmedel
Industrirengöringsmedel för mycket hårt smutsade ytor
Ett industrirengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor
som tål vatten samt verktyg, motorer mm. Löser effektivt olja
och fett. Passar utmärkt för maskinskurning. Mico 102e
innehåller helt nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp.
Artikelnummer och benämning
1021e Mico 102e 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141110213
1025e Mico 102e 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141110251
Dosering
Daglig rengöring: 2-4 cl till 10 liter vatten.
Storrengöring: 10-20 cl till 10 liter vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Etoxiolerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettsyradietanolamin, isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter, parfym, lut och
färgämne.
pH-värde ca 13
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,05
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Kaliumhydroxid, 2-Aminoetanol
Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 103

Specialrent

Löser effektivt fett, olja och smuts
Ett brett rengöringsmedel med nedbrytbara tensider av fettalkoholtyp
utan fosfater, lut och ammoniak. Mico 103 är skonsamt mot ömtåliga
ytor och löser effektivt olja, fett och smuts.
Artikelnummer och benämning
1031 Mico 103 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010315
1035 Mico 103 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010353
Dosering
Daglig rengöring: 2 cl till 10 liter vatten.
Storrengöring: 20 cl till 10 liter vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Extoxilerade fettalkoholer, glykoler, alkoholer, kokosfettsyradietanolamid
och buffrade alkalier.
pH-värde ca 9,8
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation:
Sök läkarhjälp.
Innehåller: Alkoholer, etoxilerade

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 105

Kalk- och Rostborttagning
Ett surt rengöringsmedel för effektiv borttagning av kalk-,
mineral- och rostbeläggningar i tvättrum, omklädningsrum,
pooler, klinkergolv, sanitetsgods, rostfria ytor, fordon verktyg etc.
Artikelnummer och benämning
1051 Mico 105 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010513
1055 Mico 105 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010551
Dosering
Daglig rengöring: 10 cl till 10 liter vatten.
Storrengöring: 1 liter till 10 liter vatten.
Applicera medlet och låt verka några minuter. Vid svår beläggning, bearbeta
mekaniskt med vit nylonduk eller borste. Skölj med rent vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Fosforsyra, oxalsyra, nonjontensider, isopropylalkohol och vatten.
pH-värde ca 1,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,07
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID
FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i
minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt
att skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Fosforsyra
Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004
<5% Nonjoniska tensider, <5% Amfotära tensider
Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 143

Högalkalisk Gel

För rengöring av hårt smutsade ytor inom industri- och köksmiljö. Mico 143 är gelfomad för att ge en ökad verkningsgrad
på ytan.
Artikelnummer och benämning
1434 Mico 143 0,5 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141014344
1431 Mico 143 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141014313
Dosering
Applicera koncentratet på ytan och låt verka. Bearbeta ytan mekaniskt.
Torka av och skölj med rent vatten. Upprepa behandlingen vid behov.
För optimal effekt i ugnar och liknande, applicera produkten under
eftervärme (60°-70°C.)
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
0,5 liter / 1 liter
Etoxiolerade fettalkoholer, glykoler, etanolamin, kokosfettsyradietanolamin, isopropylalkohol, dietylenglykolmonobutyleter.
pH-värde ca 12,8
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,05
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Används med försiktighet på ömtåliga ytor och legeringar.

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Kaliumhydroxid, 2-Aminoetanol
Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico 159

Högalkalisk Skumrengöring
Skumrengöring med mycket hög lösningsförmåga av smuts,
sot, fett, olja mm. på flertalet ytor (t ex. kakel, klinker, glas, järn,
rostfritt stål och plast). Undvik användning på aluminium.
Speciellt framtagen för livsmedelsindustri, restaurang, storkök
och annan professionel användning med höga krav.
Artikelnummer och benämning
1590 Mico 159 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141115904
1595 Mico 159 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141115959
Instruktioner
Applicera Mico 159 med skumpåläggare. Låt lösningen verka några minuter
innan ytan bearbetas med borste/svamp. Skölj av ytan noga med hett vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 5 liter
Kaliumhydroxid
pH-värde ca 13
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,2
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

FARA. Kan vara korrosivt för metaller. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalbehållaren. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används
igen. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Sug upp spill för att undvika materiella skador. Innehållet/behållaren
lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Innehåller: Kaliumhydroxid

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Plastmöbeltvätt
För rengöring av plastmöbler, husvagnar, plastbåtar,
skidboxar och dylikt
Löser effektivt smuts, sot och svarta ränder som annars är
svåra att få bort. Efterlämnar en blank, smutsavvisande yta.
Artikelnummer och benämning
1091 Plastmöbeltvätt 1 liter med spraymunstycke, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141018908
Dosering
Mico plastmöbeltvätt är färdigblandad. Spraya på och låt verka 1-2 minuter.
Gnugga lätt med svamp eller borste vid behov. Skölj med rent vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter.
Lätt nedbrytbara tensider, isopropylalkohol, kaliumhydroxid,
parfym och vatten.
pH-värde ca 10
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Rostfrittrent
Rengör och skyddar rostfria ytor
Rostfrittrent både rengör och ger den rostfria ytan ett
smutsavvisande skydd mot fingeravtryck mm.
Artikelnummer och benämning
1240 Rostfrittrent 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141012401
Instruktioner
Spraya ytan från 20-30cm avstånd och polera med ren duk.
Torka bort överflödig produkt.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml.
Mineralolja och monobutyl eter.
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
0,875
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

FARA. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.
Klassificering: Akut toxicitet: Fara vid aspiration: Kategori 1.
Innehåller: 30-60 % Paraffinolja EP och 30-60 % n-paraffin.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Sprayrent
För alla ytor som tål vatten
Ett rengöringsmedel i brukslösning med mycket brett
användningsområde, t ex. smuts och fett. Sprayrent är
skonsamt och kan användas på ytor som tål vatten.
Artikelnummer och benämning
1037 Sprayrent 750ml, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010377
Dosering
Används som koncentrat. Spraya ytan och torka av.
För optimal effekt låt medlet verka någon minut innan
mekanisk bearbetning.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
750ml.
Extoxilerade fettalkoholer, glykoler, alkoholer,
kokosfettsyradietanolamid och buffrade alkalier.
pH-värde ca 9,8
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Golvpolish
Ger en tålig och glansig yta
Mico Golvpolish ger en glansig och halkfri yta som tål tvättning
med Mico Golvvax och Mico Allrent 25 utan att mattas.
Artikelnummer och benämning
1125 Golvpolish 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011251
Dosering
Används i koncentrat. Rengör golvet noga och låt torka. På porösa och sugande golv, använd Mico Grundpolish först. Stryk ut Mico Golvpolish jämnt och
tunt med mjuk duk eller svamp. Låt golvet torka väl. Torktiden varierar, men
ca 30 minuter i ventilerade rum är normalt. Om golvet är slitet eller uttorkat
rekommenderas flera behandlingar. Låt golvet torka väl efter varje behandling.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar. De inärta vaxpartiklarna avlägsnas i
reningsverkets slammavskiljare.
Innehåller
5 liter
Polymerer, vaxemulsion, utflytningsmedel, syntetiska vaxer, harts och vatten.
pH-värde ca 8,0
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.
Övrig information
För borttagning av polishytan, använd Mico Polishborttagning.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Golvvax

För rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv

Mico Golvvax är ett rengörings- och underhållsmedel till de
flesta golvmaterial speciellt framtaget för ytor med mycket
trafik. Vid upprepade behandlingar ökar golvets lyster.
Artikelnummer och benämning
1105 Golvvax 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011053
Dosering
10-20 cl till 10 liter kallt vatten. Rengör golvet noga och låt torka. På porösa
och sugande golv, använd Mico Grundpolish först. Våttorka golvet med Mico
Golvvax. Torktiden varierar, men ca 30 minuter i ventilerade rum är normalt.
Om golvet är slitet eller uttorkat upprepa proceduren vid behov. Låt golvet
torka väl efter varje behandling. Polera när golvet är helt torrt om en högre
glans önskas.
Mico Govvax kan med fördel även användas i koncentrat för att ge en polishyta. Stryk ut Mico Golvvax jämnt och tunt med mjuk duk eller svamp. Om golvet
är slitet eller uttorkat rekommenderas flera behandlingar. Låt golvet torka väl
efter varje behandling.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar. De inärta vaxpartiklarna avlägsnas i
reningsverkets slamavskiljare.
Innehåller
5 liter
Polyetenvax, vaxemulsion, emulgatorer, mjukningsmedel och vatten.
pH-värde ca 8,5 i koncentrat
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.
Övrig information
För borttagning av polishytan, använd Mico Polishborttagning.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Gripp

Halkskyddsbekämpning
Ett långvarigt halkskydd för kakel, klinker och andra emaljerade
ytor. Mico Gripp förändrar ytstrukturen och gör därmed golvet
halkfritt.
Artikelnummer och benämning
9250 Gripp Halkskyddsbekämpning 0,5 liter, 20 flaskor per kartong,
EAN 7393141092502
9900 Gripp Halkskyddsbekämpning 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141099006
Dosering
Används i koncentrat. 1 liter räcker till ca 8 m2. Rengör ytan från smuts och
eventuella vaxer och oljor. Stryk ut Mico Gripp med svamp eller mopp. Håll hela
ytan fuktig med Mico Gripp i ca 45 miniuter. Skölj därefter av ytan med kallt
vatten. Använd gummihandskar och skor med gummisula.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 5 liter.
Amoniumväteflorid, glykol, fettalkoholetoxylat, isopropanol och vatten.
pH-värde ca 3,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,05
Lagringstid
3 i oöppnad förpackning
Övrig information
För högblanka ytor kan ytan mattas något. Ett blindtest på separat yta innan
behandling rekommenderas.

FARA. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret):
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Kvartenär alkylaminetoxilat, amoniumväteflorid och fettalkoholetoxylater

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Anno 1925

Grundpolish
För porfyllning av de flesta golvmaterial
Mico Grundpolish är en porfyllande polish som ger en
skyddande yta för den porösa golvytan för vidare behandling
med Mico Golvpolish alternativt Mico Golvvax.
Artikelnummer och benämning
1155 Grunpolish 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011558
Dosering
Används i koncentrat. Rengör golvet från tidigare polish med Mico
Polishborttagning alternativt Mico 116 Remover. Låt torka ordentligt, stryk
ut grundpolishen med mjuk duk eller mopp. Torktiden varierar beroende på
golvmaterial, ca 30 min i ventilerade rum är normalt. Beträd inte golvet innan
det torkat helt. För särskilt porösa golv, t.ex. sten, betong eller linoleum,
rekommenderas två behandlingar (låt golvet bli helt torrt i minst 15 min innan
andra behandlingen påbörjas).
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar. De inärta vaxpartiklarna avlägsnas i
reningsverkets slammavskiljare.
Innehåller
5 liter
Akrylpolymer, vaxemulsion, utflytningsmedel och vatten.
pH-värde ca 8,0
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.
Övrig information
Behandla golvet med Mico Golvpolish alternativt underhåll med
Mico Golvvax för ett optimalt resultat.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Grönsåpa
Till golv, trappor, klinker, badkar, tvättställ mm.
Klassisk Grönsåpa gjord på förtvålad tallolja. Mico Grönsåpa är
ett skonsamt och effektivt rengöringsmedel för alla ytor som
tål vatten, t ex golv, trappor, klinker, badkar, tvättställ mm.
Artikelnummer och benämning
1041 Grönsåpa 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141010414
1045 Grönsåpa 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141010452
Dosering
Daglig rengöring: 3-5 cl till 10 liter ljummet vatten.
Storrengöring: 10-20 cl till 10 liter ljummet vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Förtvålad talloljesyra, dietanolamid, konsistensgivare,
parfym, färgämne och vatten.
pH-värde ca 9,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,04
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico 116

Remover

Mico 116 är ett polishborttaningsmedel framtaget speciellt för
svår polishbeläggning.
Artikelnummer och benämning
1165 Mico 116 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011657
Dosering
2,5 liter till 10 liter kallt vatten. Blötlägg golvet med lösningen och låt
verka 5-10 minuter. Skura därefter med brun rondell och sug upp lösningen.
Skölj med rent vatten. När golvet är torrt, behandla med Mico Grund-,
Golv- eller Tvättpolish beroende på yta och önskat resultat.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter
Etanolamin, dietylenglykolmonobutyleter, etylenglykolmonofenyleter
och vatten.
pH-värde ca 10
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
0,99
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Används med försiktighet på känsliga golv, t ex linoleum.

FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Får inte
utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning
förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehåller: Etanol

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Polishborttagning
Löser effektivt upp golvpolish och vax
För borttagning av polish och vax från de flesta golvytor.
Artikelnummer och benämning
1135 Polishborttagning 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141011350
Dosering
1 liter till 10 liter vatten. Stryk ut lösningen flödigt på golvet. Låt verka 5-10
minuter. Skura därefter med borste eller skurmaskin om så behövs. Torka
av och skölj golvet noga med rent vatten och låt torka. Behandla med Mico
Grund-, Golvpolish- eller Golvvax när golvet är fullständigt torrt.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter
Kaliumhydroxid, isopropylalkohol, glykoler, aminoetylpropanol, dietanolamin
och vatten.
pH-värde ca 12 i koncentrat (pH-värde ca 10 i brukslösning)
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
0,99
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Till marmor, linoleum och andra golv känsliga för hög alkali dosera högst
60 cl till 10 liter vatten. För svår polishborttagning (t ex polyuretanpolish)
rekommenderas Mico 116 - Remover.

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas ångor/
sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Kaliumhydroxid, 2-Aminoetanol, 2-(2-Butoxietoxi)etanol

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Flytande Tvättmedel
Mico Flytande Tvättmedel är lämplig till all typ av tvätt. Medlet är utan blekmedel, NTA, EDTA och optiska vitmedel. Lågt parfymerat för personer med
känslig hy.
Artikelnummer och benämning
1395 Flytande Tvättmedel 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141013958
Dosering
För tvättmaskin (mjukt vatten): 0,8 dl till 3-4 kg, 1,1 dl tilkl 5-6kg, 1,5dl till 10-12kg.
För tvättmaskin (medelhårt till hårt vatten): 1 dl till 3-4 kg, 1,5 dl till 5-6kg, 2,5dl till 10-12kg.
För handtvätt: 3-4 cl till 10 liter vatten.
På svåra fläckar, förbehandla genom att applicera medlet i koncentrat 5-10 minuter innan
tvättning.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter
Förtvålad tallolja, fettalkoholetoxilat, isopropylalkohol,
kaliumhydroxid, enzymer, parfym och vatten.
pH-värde ca 9,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,04
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.
Övrig information
Passar utmärkt i kombination med Mico Sköljmedel

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt
för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Innehåller
Alkoholer C12-C14-etoxilerad
Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004
Nonjoniska tensider >15 - < 30 %, Tvål < 15%
Konserveringsmedel: 1,2-benzisothiazolin-3-one & 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Matt- & Möbeltvätt
För tvättning av textilmattor, bilklädsel, möbler, madrasser mm.
Mico Matt- & Möbeltvätt skummar ej.
Artikelnummer och benämning
1191 Matt- & Möbeltvätt 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141011916
1195 Matt- & Möbeltvätt Koncentrat 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN
7393141011954
Dosering
I brukslösning: 1 liter till 10 liter vatten vid såväl maskin- som manuell tvätt.
Notera att 5 liters-alternativet är ett koncentrat.
Vid maskintvätt: Blanda medlet i renvattentanken, spraya ut medlet och sug
upp.
Vid manuell tvätt: Badda fläcken med medlet och torka av med ren duk.
För svårare fläckar, låt medlet verka några muniter innan upptorkning.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter (obs! 5L är koncentrat)
Isopropanol, dietylenglykolmonobutyleter, monoetanolamin, kaliumhydroxid
och vatten.
pH-värde ca 12,5 i koncentrat, pH-värde ca 10 i brukslösning
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0 i brukslösning
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

Klassning för 5L koncentrat (oklassad i 1L alternativet)
VARNING. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Innehåller (R)-p-menta-1,8-dien. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd skyddshandskar/ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
Innehåller: 2-Aminoetanol

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.

Anno 1925
Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Mico Odörtvätt

Mikrobiologisk

Tar effektivt bort oönskad lukt som t ex, svett, djurdoft, och
urin. För optimalt resultat, använd Mico Odörtvätt tillsammans
med Mico Flytande Tvättmedel.
Artikelnummer och benämning
1251 Mico Odörtvätt 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141012517
1255 Mico Odörtvätt 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141012555
Instruktioner
Dosera 5-10 ml i huvudtvättsfacket tillsammans med Mico Flytande Tvättmedel.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 5 liter
Tensid och naturliga endosporer av släktet Bacilus,
skyddsklass 1 enligt Arbetsskyddsstyrelsen AFS 2005:1.
pH-värde ca 6
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,02
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Sköljmedel
Gör tvätten mjuk och följsam
Artikelnummer och benämning
1415 Sköljmedel 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141014153
Dosering
Maskintvätt: 5 cl till 4 kg tvätt, 15 cl till 12 kg tvätt.
Handtvätt: 2,5 cl till 15 liter vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter
Kvartära fettsyror, isopropanol, parfym och vatten.
pH-värde ca 2,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning.
Övrig information
Dubbla doseringen för ylletvätt. Används med fördel tillsammans med
Mico Flytande Tvättmedel.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004
Katjoniska tensider 5-15 %, Parfym, Konserveringsmedel :1,2-benzisotiazol-3(2H)-on,
2-Methyl-2H-isothiazol-3-one

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico Kemisk Teknisk Fabrik AB
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Handdiskmedel

Skonsamt för händer och miljö

Mico handdiskmedel är ett drygt handdiskmedel med miljövänliga tensider som löser snabbt och lätt. Alla ingående
komponenter är biologiskt lätt nedbrytbara.
Artikelnummer och benämning
1201 Handdisk 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141012012
1205 Handdisk 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141012050
Dosering
1 cl till 10 liter vatten. För mindre smutsig disk behövs inte samma dosering
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Etoxilerade fettalkoholer, lauryletersulfat, emulgatorer, kokosfettsyradietanolamid, hudskyddsmedel, parfym och färgämne.
pH-värde ca 7,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,15
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående
ögonirritation: Sök läkarhjälp

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Välingevägen 245, 262 92 Ängelholm. Telefon 042-36 22 20. www.mico.se info@mico.se

Maskindiskmedel

Flytande

Flytande alkaliskt maskindiskmedel utan klorföreningar och fosfat.
Fungerar i hårt likväl som mjukt vatten.
Artikelnummer och benämning
1217 Maskindiskmedel Flytande 12,5 kg dunk, EAN 7393141014177
1218 Maskindiskmedel Flytande 25 kg dunk, EAN 7393141014184
Dosering
Doseras 1-3 cl till 10 liter vatten för 55-60°C. beroende diskens karraktär och
vattnets hårdhetsgrad.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
12,5 kg / 25 kg.
Na salt, natriumhydroxid och vatten
pH-värde ca 14 i koncentrat (pH-värde ca 12,5 i brukslösning)
Tömd dunk sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,2
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Används ej för disk av aluminium.
För optimalt resultat rekommenderas Mico Torkmedel

FARA. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj
munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Natriumhudroxid, Alanine, N, N-bis(carboxymethyl), trisodium salt

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Flytande Tvål
Mild flytande tvål som rengör utan att torka ut huden.
Artikelnummer och benämning
1481, Flytande Tvål 1L, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141014818
1485, Flytande Tvål 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141014856
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Aqua, Sodium, Lauret sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide Dea, Propylene Glycol, Peg-8 Cocoate, Sodium Chloride, Glycerin, Citric Acid, Parfum,
Phenoxyethanol, Metylparaben, Ethylparaben, Propylparaben.
pH-värde ca 6,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,05
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Schampo
Aloe Vera
Mjuklöddrande varjedagschampo med aloe vera
som rengör och vårdar.
Artikelnummer och benämning
1420, Schampo - Aloe Vera 250ml, 20 flaskor per kartong,
EAN 7393141014207
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
250ml.
Aqua, Sodium, Lauret sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide Dea, Glycol Disterate, Peg-8 Cocoate, Aloe Parbadensis,
Sodium Chloride, Myristamine Oxide, Glycerin, Lauramine
Oxide, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Metylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben.
pH-värde ca 6,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,07
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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New Fame Hund- & Kattbalsam
Oparfymerat
Artikelnummer och benämning
9220 New Fame Hund- & Kattbalsam oparfymerat 0,5 liter, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092205
9420 New Fame Hund- & Kattbalsam oparfymerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141094209
Dosering
Dosera en klick, lagom för hundens storlek som vid schamponering och
massera in i pälsen. Låt balsamet sitta kvar några minuter och sköj sedan med
ljummet vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 5 liter
Cetylalkohol, alkylamin, propylenglykol, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one samt
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, konserveringsmedel och avhärdat vatten.
Kan orsaka en allergisk reaktion
pH-värde ca 6
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
0,98
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning
Övrig information
För optimalt resultat rekommenderas Nya Fame Hundschampo

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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New Fame Hund- & Kattschampo
Oparfymerat
Artikelnummer och benämning
9210 New Fame Hund- & Kattschampo oparfymerat 500ml, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092106
9410 New Fame Hund- &Kattschampo oparfymerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141094100
Dosering
Dosera en klick, lagom för hundens storlek och massera upp ett mjukt lödder.
Två behandlingar kan behövas om pälsen är mycket smutsig. Skölj nog efter
varje schamponering.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 5 liter
Lauryletersulfat, rapsolja, citronsyra, Aloe vera och vatten.
pH-värde ca 6
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,02
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Om en mjukare päls önskas rekommenderas
New Fame Hund- och Kattbalsam.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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New Fame Hund- & Kattschampo
Parfymerat
Artikelnummer och benämning
9200 New Fame Hund- & Kattschampo parfymerat 500ml, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092007
9400 New Fame Hund- & Kattschampo parfymerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141094001
Dosering
Dosera en klick, lagom för hundens storlek och massera upp ett mjukt lödder.
Två behandlingar kan behövas om pälsen är mycket smutsig. Skölj nog efter
varje schamponering.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 5 liter
Lauryletersulfat, rapsolja, citronsyra, Aloe vera, parfym och vatten.
pH-värde ca 6
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,02
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Om en mjukare päls önskas rekommenderas
New Fame Hund- och Kattbalsam.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Hästschampo

Parfymerat

Artikelnummer och benämning
9281 Hästschampo parfymerat 1 liter, 12 flaskor per kartong,
EAN 7393141092816
9285 Hästschampo parfymerat 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141092854
Dosering
Dosera en klick, lagom för hästens storlek och massera upp ett mjukt lödder.
Två behandlingar kan behövas om pälsen är mycket smutsig. Skölj nog efter
varje schamponering.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter
Tensider, rapsolja, citronsyra, parfym och vatten.
pH-värde ca 6
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,02
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Alkalisk Avfettning
Vattenbaserad avfettning för fordon, maskiner, verktyg mm.
Löser olja, fett och smuts från hårt smutsade ytor.
Artikelnummer och benämning
1616 Alkalisk Avfettning 25 liter dunk, EAN 7393141016164
Dosering
Normal rengöring: 0,75 liter till 10 liter vatten.
Svårt smutsade ytor: 2 liter till 10 liter vatten.
Applicera medlet och låt verka ca 5 minuter. Skölj med rent vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
25 liter
Metasilikat, kaliumhydroxid, tensider, parfym och vatten.
pH-värde ca 13 i koncentrat
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,08
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
På omtåliga ytor som tex billack använd låg dosering och låt inte medlet verka
mer än två minuter.

Skyddsföreskrifter
FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst
15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Kaliumhydroxid

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico 144

Lågaromatisk Kallavfettning
Mico 144 har en mycket hög lösningsförmåga av t ex olja, salt,
tjära och asfalt. Passar utmärkt på t ex fordon, maskiner och
verktyg.
Artikelnummer och benämning
1445 Mico 144 Lågaromatisk Kallavfettning 5 liter, 3 dunkar per kartong,
EAN 7393141014450
Dosering
Används outspädd på torra ytor. Spruta eller pensla på medlet och låt verka
några minuter. Spola av ytan med rent vatten.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter
Lågaromatiskt lösningsmedel, emulgator och isopropylalkohol.
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
0,8
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
Lagras svalt och väl förslutet. Används med försiktighet i direkt solljus.

FARA. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för
barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas
till en godkänd avfallsanläggning.
Innehåller: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 2% aromater

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Vegetabilisk Avfettning
Löser effektivt upp vegetabiliska oljor på fordon, motorer,
maskiner och verktyg.
Artikelnummer och benämning
1635 Vegetabilisk Avfettning 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016355
1636 Vegetabilisk Avfettning 25 liter dunk, EAN 7393141016362
1637 Vegetabilisk Avfettning 200 liter fat, EAN 7393141016379
Dosering
Normal rengöring: 0,75 liter till 10 liter vatten.
Svårt smutsade ytor: 2 liter till 10 liter vatten.
Applicera medlet och låt verka ca 5 minuter. Skölj med rent vatten.
På omtåliga ytor som t ex billack använd låg dosering och låt inte medlet verka
mer än två minuter.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter / 25 liter / 200 liter.
Isopropanol, dietylenglykomonobutyleter, monoetanolamin, kaliumhydroxid och
vatten.
pH-värde ca 12 i koncentrat
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
0,99
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning.

FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas
ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico 164

Klotterborttagning för släta ytor
Mico 164 löser effektivt sprayfärg, tusch etc. på släta ytor.
Kan användas såväl utomhus som innomhus.
Artikelnummer och benämning
1640 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor 500ml,
20 flaskor per kartong, EAN 7393141016409
1641 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor 1 liter,
12 flaskor per kartong, EAN 7393141016416
1645 Mico 164 Klotterborttagning för släta ytor 5 liter,
3 dunkar per kartong, EAN 7393141016454
Dosering
Används i koncentrat. Pensla eller spraya på medlet.
Låt verka några minuter. Torka av eller skölj med rent vatten.
Vid behov, upprepa behandlingen.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml / 1 liter / 5 liter
Metyldiglykol och etyldiglykol.
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

VARNING. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten
innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. Vid exponering eller misstanke om
exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd
avfallsanläggning.
Innehåller: 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico 165

Klotterborttagningsgel för porösa ytor
Mico 165 är speciellt framtagen för ytor som t ex sten, betong
och puts där ytan inte är slät. Mico 165 löser effektivt sprayfärg, tusch etc. på släta ytor. Kan användas såväl utomhus som
innomhus.

Artikelnummer och benämning
1651 Mico 165 Klotterborttagning för porösa ytor 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016515
Dosering
Används i koncentrat. Pensla eller spraya på medlet. Låt verka några minuter.
Torka av eller skölj med rent vatten. Vid behov, upprepa behandlingen.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter
Metyldiglykol och etyldiglykol.
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning
Övrig information
För släta ytor använd Mico 164 Klotterborttagning

VARNING. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten
innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. Vid exponering eller misstanke om
exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd
avfallsanläggning.
Innehåller: 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico 166

Dunststopp

Mico 166 förhindrar avdunstning i brunnar och avlopp och
därmed den dåliga lukt som kan uppstå.
Artikelnummer och benämning
1661 Mico 166 Dunststopp 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016614
Dosering
Häll rikligt med Mico 166 i brunnen, avloppet, vattenlåset eller dylikt så att ytan
täcks.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter
Vitolja
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
ca 0,85
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico 167

Biobakt

Bakteriekultur med enzymer som bekämpar dåligt flöde och odör
i avlopp och fettavskiljare. Mico 167 bryter sönder föroreningarna
och kvar blir koldioxid, vatten och nya mikroorganismer. Mico 167
skapar en bättre arbetsmiljö samt säkrar driften av anläggningen.
Artikelnummer och benämning
1671 Mico 167 1 liter, 12 flaskor per kartong, EAN 7393141016713
1675 Mico 167 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016751
1676 Mico 167 25 liter dunk, EAN 7393141016768
Dosering
Se doseringstabell nederst på detta produktblad. Mico 167 doseras med fördel
genom automatiskt doseringsutrustning som tillhandahålls av Mico. För mer
detaljerad informaiton om dosering för respektiv användningsområde;
Fettavskiljare, Avlopp och Odör, se fördjupad produktinformation från Mico.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
1 liter / 5 liter / 25 liter
Naturliga endosporer av släktet Bacilus, skyddsklass 1 enligt
Arbetsskyddsstyrelsen AFS 1988:12.
pH-värde ca 7,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,15
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning.
Övrig information
Användning av starkare desinficeringsmedel, klor, starkare syror samt värme över
70°C. förstör bakteriekulturen vilket gör produkten verkningslös.

Doseringstabell
			Initialt		Underhåll
Pumpstationer		
0,6-2L/dygn
0,2-1L/dygn
Fettavskiljare 3-6 kbm.
0,5-1L/dygn
0,2-0,5L/dygn
Golvbrunnar, hushåll		
0,1L varannan dag 5cl 2 gånger/vecka
Livsmedelsindustri o Storkök 0,3-1L/dygn
0,1-0,5L/dygn

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Mico Odörkontroll

Mikrobiologisk

Tar effektivt bort oönskad lukt som t ex urin, svett, djur-doft,
sopkärl etc. Fungerar på alla ytor som tål vatten, såväl inomsom utomhus.
Artikelnummer och benämning
1250 Mico Odörkontroll 500ml, 20 flaskor per kartong, EAN 7393141012500
Instruktioner
Skaka flaskan och spraya på önskad yta och lämna sedan
att dunsta. Upprepa behandlingen vid behov.
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
500ml.
Tensid och naturliga endosporer av släktet Bacilus,
skyddsklass 1 enligt Arbetsskyddsstyrelsen AFS 2005:1.
pH-värde ca 6
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,02
Lagringstid
2 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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Vaxschampo

För bil, båt och husvagn

Ett milt vaxschampo som ger en blank yta och smutsavvisande yta.
Passar utmärkt till hand-, högtryck- och automattvätt.
Artikelnummer och benämning
1625 Vaxschampo 5 liter, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141016256
1626 Vaxschampo 25 liter dunk, EAN 7393141016163
Dosering
Handtvätt: 1-2 dl till 10 liter vatten.
Högtryckstvätt: 5-10%
Miljöegenskaper
Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Innehåller
5 liter / 25 liter
Tensider, vaxemulsion och utflytningsmedel.
pH-värde ca 7,5
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.
Densitet
1,0
Lagringstid
3 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador.
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåller: Undekanol, grenad och rak, etoxilerad
Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004
Nonjoniska tensider >30 %, Anjoniska tensider 5-15%, Konserveringsmedel: Sodium
Hydroxymethylglycinate, 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Parfym

Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
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samt vår service med korta ledtider.
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