
ENTER MASKINDISKMEDEL är ett lågdoserande maskindiskpulver. 

Det är speciellt anpassat efter hårda och kalkhaltiga vatten. Detta gör att 

det ger ett bättre resultat än de flesta maskindiskmedel på just dessa ty-

per av vatten (samtidigt blir medlet även mer effektivt på mjukare och 

finare vatten). På grund av detta rekommenderar vi att diska maskinen 

tom ett eller två program med ENTER MASKINDISK innan du börjar 

diska som vanligt. Detta för att rensa ut ev gamla beläggningar. Sedan 

underhålles maskinen kontinuerligt.  

 

ENTER MASKINDISKMEDEL är förpackat i smidiga 1-kilos flaskor 

med barnsäker kork som gör det lätt att förvara och ger en bra hållbar-

het på pulvret. Pulvret är granulerat, vilket gör att det lätt rinner ut i ma-

skinen och inte klumpar sig i doseringsfacket. Medlet är också lågskum-

mande vilket ger ett högre spoltryck och därmed ökar diskverkan. 

 

ENTER MASKINDISK är mycket effektivt mot fett och ingrodd smuts 

som t ex matrester. Det efterlämnar en ren och blank disk utan ränder. 

Maskindiskmedlet är biologiskt nedbrytbart.  

A300 0001, MDP 

ENTER MASKINDISKPULVER 

ANVÄNDNING 

Maskindiskmedel för hushållsdiskmaskiner  

  

DOSERING 

Dosera i doseringsfacket 

Dosera direkt i maskinen vid ev fördisk   

Dosera 1 (max 2) msk medel till 10-12 kuverts maskin 

 

INNEHÅLL 

Syrebaserat blekmedel 5-15%, Polykarboxylat <5%, Nonjoniska tensider <5%, TAED <5%, 
Enzym (Amylas) <0,1% 

Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED 

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Kontakta genast GIFYINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller: Natriumperkarbonat 

1-kilos flaskor, pH i brukslösning ca 11,7 



 

ENTER MASKINDISKTABLETTER FOSFATFRIA är ett effektivt fett- och smutslösande medel för dis-

ken.  Maskindiskmedel i tablettform gör det enkelt och bekvämt att dosera, med en vattenlöslig folie blir det 

ännu enklare och bekvämare.  

Enters 4-stegs disktabletter löser effektivt upp intorkade matrester, rengör grundligt, ger disken en glänsande 

och fräsch yta samt motverkar kalkbildning i diskmaskinen, vilket skonar diskmaskinen 

A301 0002, MDTF 

ENTER MASKINDISKTABLETTER 

ANVÄNDNING 

- Upplösning 

- Fördisk 

- Grovdisk 

- Glansfinish 

- Motverkar kalkbildning 

DOSERING 

1 tablett / disk 

ENTER MASKINDISKTABLETTER med vattenlöslig plastfolie underlättar doseringen! 

INNEHÅLL 

5-15 % Syrebaserade blekmedel, 5% Polykarboxylater, Nonjontensider, Enzymer 

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du 

måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGO-

NEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid 

bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

2 kilos hinkar, 110 st/hink 

 pH i brukslösning ca  11,0 

 

Disktabletter med 

vattenlöslig plastfolie 

för enkel dosering. 



ENTER KLARMEDEL är ett sköljmedel till disk-

maskinen. Det ger en snabbare vattenavrinning 

och motverkar kalkfläckar och ränder, därmed tor-

kar porslinet snabbare så att den blir gnistrande ren 

och klar.  

 

Klarmedlet är komponerat så att det även medver-

kar till att neutralisera eventuella rester av maskin-

diskmedel. 

FÖRVARAS FROSTFRITT 

A303 0005, KM 

ENTER KLARMEDEL/SPOLGLANS 

ANVÄNDNING 

- Ger blank och klar disk 

- Motverkar kalkränder  

- Neutraliserar ev. diskmedelsrester 

  

DOSERING 

ENTER KLARMEDEL doseras i maskinens doseringsfack avsett för klarmedel och därifrån 

portioneras det ut i maskinen per automatik.  

 

INNEHÅLL 

Nonjoniska tensider 5-15% 

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Ha förpackningen eller etiket-

ten till hands om du måste söka läkarvård. 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. 

5-liters dunkar, pH-värde ca 2,5 



 

ENTER FLYTANDE SÅPA, den gamla hederliga varianten som bara tickar och går, lika populär år efter år. 

 

Detta är ett traditionellt rengöringsmedel till alla typer av golv och passar utomordentligt bra speciellt till sten-

golv och obehandlade träytor. Därför är den t ex alla bastuägares dröm, likväl som för alla som har sparat och 

renoverat gamla obehandlade trägolv. Såpan är biologiskt nedbrytbar.  

 

ENTER FLYTANDE SÅPA - En klassiker! 

 

 

ANVÄNDNING 

ENTER FLYTANDE SÅPA är koncentrerad och ska spädas innan den används. Används med skurduk eller 

skurborste vid våttorkning eller skurning.  

 

DOSERING 

Lätt rengöring: 0,1-0,2 dl såpa till 10 l vatten 

Normal rengöring: 0,5 dl såpa till 10 l vatten 

 

INNEHÅLL 

Såpa (förtvålad tallolja) 15-30%, Parfym <5%. 

A305 0005, FS 

ENTER FLYTANDE SÅPA 

Förvaras oåtkomligt för barn 

5-liters dunkar, pH-värde ca 11 



ENTER GROVRENGÖRINGSMEDEL är ett kraftigt rengöringsmedel som passar för all typ av rengöring. 

Det är avsett för skurning, våttorkning och tvättning av t ex alla typer av golv, målade ytor, kakel och sanitets-

gods - allt som tål vatten. Det är milt parfymerat och lämnar en ren och fräsch doft efter sig. 

Grovrengöringsmedlet är högkoncentrerat och bearbetar effektivt svåra fläckar likväl som fett och oljor. Där-

med fungerar det utmärkt t om för enklare avfettningsarbeten. 

ENTER GROVRENGÖRINGSMEDEL är biologiskt nedbrytbart. pH i koncentrat ca 12,8. och i brukslös-

ning (1 %) 8,5. 

 

ANVÄNDNING 

Dess breda användningsområde beror på att det är kraftigt i grunden samt att det är koncentrerat. Tack vare sin 

koncentration är grovrent mycket skonsamt att använda och kan utan risk lösa fläckar på även lite känsligare 

ytor som t ex textilier, då det används i rätt spädning. 

DOSERING 

Daglig rengöring 1-2 cl/ 10lvatten 

Svår rengöring 0,5-1 dl/ 10l vatten 

Fläckborttagning 1-3 dl/ 10l vatten 

INNEHÅLL 

Nonjoniska tensider <5%, Natriummetasilikat <5%, Amfotära tensider <5%, Parfym <5% 

A306 0001/5, GRM 

ENTER GROVRENGÖRINGSMEDEL 

Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka 

läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar samt ögonskydd / ansiktsskydd. VID HUDKON-

TAKT (även håret ): Ta omdelebart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 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. Innehåller: Natriummetasilikat 

1-liters flaska/5-liters dunk 



ENTER FÖNSTERPUTS är ett väldigt effektivt rengörande medel för fönster, glas, glasögon och speglar.  

Tack vare sin sammansättning gör den rent snabbt och lätt och lämnar inte några hinnor eller ränder efter sig 

utan du får ett blankt och fint resultat. ENTER FÖNSTERPUTS är biologiskt nedbrytbart. 

Det medföljer 1 sprayflaska / 5 liters dunk fönsterputs. 

A311 0005, FPM 

ENTER FÖNSTERPUTS 

ANVÄNDNING 

 

Spraya på blandningen med fönsterputs på det du vill rengöra och låt verka ca en halv minut. Torka sedan torrt 

med sämskskinn eller ENTER VÅTT & TORRT. Alternativt kan du använda gummiraka att torka med.  

  

DOSERING 

Spädes 1 del fönsterputs till:  5-10 delar vatten 

 

INNEHÅLL 

Denaturerad etanol <5%, Isopropanol <5%, Nonjontensider <5%, Acrylic Copolymer <5%. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

5-liters dunkar, pH-värde ca 7 



ENTER TVÅLTVÄTTVAX är ett rengörings och underhållsmedel för alla typer av golv, såväl sten-, plast- 

som trägolv. Det speciella med TVÅLTVÄTTVAX är att det innehåller både rengörande komponenter och 

vax vilket gör att den både rengör, vaxar och ger en blank och fin yta.Vaxet i produkten lämnar en tunn film av 

vax som gör att det skyddar golvet mot repor och slitage samtidigt som den ger blanka och fina golv. 

 

Förutom att du gör tre jobb i ett, rengör, vaxar och polerar på en gång så får du en härlig ren såpdoft när du är 

klar. Produkten är biologiskt nedbrytbar. 

 

ENTER TVÅLTVÄTTVAX – förenklar ditt liv! 

A313 0005, TV 

ENTER TVÅLTVÄTTVAX 

 

ANVÄNDNING 

ENTER TVÅLTVÄTTVAX används utspädd med skurduk på golven, vid behov använd skurborste eller 

skurmaskin och låt sedan golvet självtorka. 

 

DOSERING 

1-5 dl tvåltvättvax späds med 10 liter vatten 

 

INNEHÅLL 

Såpa (förtvålad tallolja) 5-15%, Nonjoniska tensider 5-15%, Anjoniska tensider <5%, Parfym <5% 

Konserveringsmedel: Benzisothiazolinone 

Förvaras oåtkomligt för barn 

5-liters dunkar, pH-värde ca 10,5 

Rengör, vaxar och ger en blank yta—för alla typer av 



Detta är en produkt som är ett resultat av vårt moderna samhälle! I takt med att våra moderna, miljövänliga 

och snålspolande toaletter blir allt vanligare har det uppkommit ett behov av en rengöringsprodukt som klarar 

av att rengöra, desinficera och kalka av inte bara i toalettstolen och kröken utan även i avloppsrören. Problemet 

ligger i att de snålspolande toaletterna inte klarar av att skölja ur rörledningarna tillräckligt bra vilket ger risk för 

igenproppning..Därför har denna unika  produkt med multieffekt tagits fram för just detta ändamål. Sanitets-

tabletten innehåller en speciell tillsats som rengör och underhåller avloppsrören vid varje rengörings tillfälle. 

A315 0004, SAT 

ENTER SANITETSTABLETTER 

ANVÄNDNING 

I och med att produkten är i tablettform kan användningen knappast bli enklare: 

För toalettstolen: ta en tablett, öppna förpackningen och lägg tabletten i vattnet i toalettstolen. Vänta några mi-

nuter så att tabletten hinner lösa upp sig och verka en stund. Tag därefter borsten och rengör i toaletten. 

Spola/skölj slutligen med vatten. 

För desinfektion: låt tabletten verka i 30-60 minuter. 

För underhåll av avloppsrör i storkök/restauranger bör sanitetstabletten användas dagligen. Lägg då tabletten i 

vasken, diskhon eller liknande, fyll på med lite vatten och låt tabletten lösa upp sig. Dra ur proppen och låt 

vattnet rinna ner i avloppet. Går också att använda i golvbrunnar, lägg då ner en tablett i golvbrunnen och häll 

på vatten.   

För underhåll av avloppsrören i vanliga hushåll rekommenderas att använda tabletten en gång per vecka. 

Det går att använda tabletten för rengöring av golv eller andra hårda ytor i sanitetsutrymmen, lös då upp en 

tablett i en hink med vatten. Rengör därefter ytan. 

 

DOSERING 

Se ovan, beroende på användningsområde 

 

INNEHÅLL 

Citronsyra, natriumperkarbonat, anjonska tensider, enzym 

IRRITERANDE. Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta 

läkare. Förvaras oåtkomligt för barn.  

18 gr/tablett, 60 tabletter/hink, 4 hinkar/kartong 



ENTER SANITETSRENT är en alldeles enastående produkt att använda i alla hygien-/våt- utrymmen som 

badrum, toaletter, kök och badanläggningar. Eftersom det är en fosforsyrabaserad produkt är den både en ren-

görande och desinficerande verkan samt att den löser kalk och andra beläggningar. Detta innebär att SANI-

TETSRENT inte bör användas på marmor. Man bör dessutom vara  försiktig  med kakelfogar och skölja or-

dentligt vid rengöring. 

 

ENTER SANITETSRENT – en märkbar skillnad! 

A316 0005, SAN 

ENTER SANITETSRENT 

ANVÄNDNING 

Vid lösning av kalk och andra beläggningar och vid rengöring i toalettstolen sprayas koncentrerad ENTER SA-

NITETSRENT direkt på ytan som skall rengöras. Låt verka en stund, vid behov borsta och skölj sedan med 

kallt vatten. SANITETSRENT löser t o m temporärt lättare stopp i ditt avlopp. Häll då SANITETSRENT 

direkt i avloppet utan att späda och låt verka över natten. 

 

Till övrig rengöring av t ex sten, kakel och rostfria ytor kan medlet spädas med upp till 10 delar vatten. Stryk 

lösningen på ytorna, låt verka en stund och spola /skölj av ordentligt. 

 

DOSERING 

Svårare rengöring: koncentrerad 

Allmän rengöring: 1 del / 10 del vatten 

 

INNEHÅLL 

Nonjoniska tensider <5%, Parfym <0,2%. 

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar. 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. 

5-liters dunkar, pH-värde ca 2,1 



ENTER HANDDISKMEDEL DUOAKTIV 

är speciellt framtaget för att vara effektivt mot 

hårt ingrodd smuts och fett så att disken blir 

lättarbetad. Tack vare att ENTER HAND- 

DISKMEDEL DUOAKTIV är ett högkon-

centrat blir det drygt och ekonomiskt att  

använda. Det passar även utmärkt till lättare 

rengöring av bilen, glas, glasögon och övrig 

våttorkning, mm. ENTER HANDDISKME-

DEL DUOAKTIV är helt biologiskt nedbryt-

bart. 

A345 0001/4  HDMA 

ENTER HANDDISKMEDEL (DUOAKTIV) 

ANVÄNDNING 

- Effektivt mot smuts och fett 

- Gör disken ren och blank 

- Skonsam för huden 

  

DOSERING 

Ett lätt tryck på flaskan 

 

INNEHÅLL 

Anjoniska tensider 5-15%, Nonjoniska tensider 5-15%, Amfotära tensider <5%, Parfym (Geraniol, Citronellol, 

Limonene, Citral) <1%,Benzylalkohol<0,5%. 

 

1-liters flaska, pH-värde ca 6,0 

ENTER HANDDISKMEDEL DUOAKTIV är ett högklassigt, koncentrerat och effektivt medel med en anti-

bakteriell verkan. Detta innebär att det motverkar och hämmar uppkomsten av bakterier och dess spridning. 

(Det innehåller inte Triklosan/Irgasan, denna komponent hör inte hemma i handdiskmedel då det är bakterie-

dödande dvs. har en verkan som ett desinfektionsmedel.) Den antibakteriella verkan uppnås då man efter av-

slutad diskning fuktar disksvamp eller trasa med koncentrerat diskmedel och låter torka in till nästa använd-

ning. 

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. 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 läkar-

hjälp. 



ENTER SUPERCLEAN är en produkt som är helt unik i sitt slag. Det enda i rengöringsväg du behöver utö-

ver ENTER SUPERCLEAN är till kläderna, kroppen och disken. Detta är ett medel som passar för såväl hem-

met, restauranger, som för lantbruk, industrier och andra företag.  

 

ENTER SUPERCLEAN är ett kraftigt rengöringsmedel, det i kombination med att det är högkoncentrerat gör 

att det kan används till nästan allt; golvrengöring, fönsterputs, allmän våttorkning, rengöring av t ex ugn, fläkt, 

spis även hällspisar, biltvätt, motortvätt,  in och utvändigt på båtar och husvagnar. Det går även till vatten-

dammsugare, skurmaskiner, ta bort alla typer av fläckar av bland annat frukt, bläck, kaffe, te, make up och fett 

på kläder och textilier. SUPERCLEAN är det enda du behöver använda vid t ex en flytt- eller julstädning. Det 

gör rent med ett minimalt arbete. 

ANVÄNDNING 

ENTER SUPERCLEAN används enklast genom att spraya på en lämplig blandning, låta det verka någon mi-

nut och torka eller skölja av efteråt. Tack vare olika spädningsgrad för olika användningsområden är medlet 

skonsamt och skadar inte ytan det används på. SUPERCLEAN är biologiskt lätt nedbrytbart enligt OECD´s 

testmetod 3. 

DOSERING 

Vanlig rengöring:  1 del/10 delar vatten 

Svår rengöring och ugnsrengöring: 1 del/3 delar vatten 

Skurning/våttorkning: 1-2 cl/10 l vatten 

INNEHÅLL 

Såpa (förtvålad tallolja) 5-15%, Nonjoniska tensider <5%, Natriummetasilikat <5%, Amfotära tensider <5%, 

Parfym <0,2%¤ 

A366 0005, SCL 

ENTER SUPERCLEAN 

 

5-liters dunkar, pH-värde ca 12,5 

Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar. VID KONTAKT MED ÖGO-

NEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart 

av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL        

eller läkare. Innehåller. Metasilikat. 



KAMINRENT är ett specialrengöringsmedel för 

glasytor på braskaminer. Tar skonsamt bort inbränt 

sot, rökavlagringar och fett på glasluckor. Skonsam 

mot glas och metall.  

Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.  

A367 2500, KMR 

KAMINRENT 

ANVÄNDNING - Ger blanka och klara glasluckor 

  

DOSERING 

KAMINRENT sprayas på spisens glasluckor. Låt verka i 1 minut. Torka av.  

 

INNEHÅLL 

<5% Amfotera tensider, <5% Nonjoniska tensider 

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Kontakta genast GIFT-

INFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fort-

sätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden 

med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåt-

komligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. . 

500 ml Sprayflaskor 



WC-RENT är en effektiv produkt som ger en hygienisk och fräsch ren-

göring av toaletten och som uppfyller högt ställda krav på miljöanpass-

ning.  

A384 2750  WCRO 

WC-RENT ORIGINAL 

 

ANVÄNDNING 

Använd WC-RENT vid avlägsning av kalkbeläggningar, mineralavsättningar, smuts, rostfläckar och tvålrester 

vid rengöring av handfat, kakel och toalettstolar. 

 

DOSERING 

WC-RENT sprutas på de ytor som ska rengöras. Låt sedan verka i 1-3 minuter. Bearbeta ytan med en borste 

eller svamp. Spola eller skölj därefter av med vatten. Tillse att flaskan är ordentligt försluten efter användning. 

 

INNEHÅLL 

Citronsyra 5-15%, nonjoniska tensider<5%, parfym <0,2% 

750 ml flaskor, pH-värde ca 1,5 

Avlägsnar bakterier och kalkavlagringar! 

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar. 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. 



ENTER BADRUMSSPRAY är ett väldigt effektivt 

rengörande medel för allt i dina badrum och övriga 

hygien-utrymmen. Den tar på ett skonsamt sätt bort 

kraftig smuts och eftersom det är en sur produkt tar 

den även på kalk- och eventuella andra beläggningar. 

 

Tack vare sprayflaskan och det speciella sprutmun-

stycket blir jobbet gjort snabbt och enkelt. Sprutmun-

styckets egenhet att skumma till medlet gör att det inte 

rinner av lika snabbt och ger på så vis en bättre ver-

kan. Resultatet blir ett rent och fräscht badrum som 

doftar därefter. 

 

ENTER BADRUMSSPRAY är biologiskt nedbryt-

bart. 

A386 2750, SPB 

ENTER BADRUMSSPRAY 

ANVÄNDNING 

Spraya ENTER BADRUMSSPRAY på det du vill rengöra och låt verka 3- 5 minuter. Skölj eller torka sedan av 

med trasa t ex Enter Trio eller Vått & torrt 

  

DOSERING 

Sprayas på direkt ur flaskan. 

 

INNEHÅLL 

Nonjonska tensider <5%, Katjonska tensider <5%, Parfym <1% 

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen skölj genast med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.  

Undvik onödig inandning av sprutdimma. 

750 ml sprayflaskor, pH-värde ca 2,5 



ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY rengör effektivt alla blanka ytor såsom fönster, speglar, glasytor, kylskåps-

dörrar, TV-skärmar, mm från fett och smuts utan att det lämnar ränder efter sig. Resultatet blir skinande rent. 

 

Tack vare sprayflaskan och det speciella sprutmunstycket blir jobbet gjort snabbt och enkelt. Sprutmunstyckets 

egenhet att skumma till medlet gör att det inte rinner av lika snabbt och ger på så vis en bättre verkan. På ett 

smidigt sätt blir det rent och blankt. 

 

ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY är biologiskt nedbrytbart. 

A387 2750, SPF 

ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY 

ANVÄNDNING 

Spraya ENTER FÖNSTERPUTSSPRAY från ca 20 cm avstånd på ytan. Torka sedan av med en torr och 

luddfri trasa, förslagsvis Enter Vått & torrt.  

  

DOSERING 

Sprayas på direkt ur flaskan. 

 

INNEHÅLL 

Etanol, Isopropanol, nonjonska tensider färgämne och vatten   

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen skölj genast med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.  

Undvik onödig inandning av sprutdimma 

750 ml sprayflaska, pH-värde ca 7,0 



ENTER KÖKSSPRAY är ett väldigt effektivt rengörande medel för allt i köket, den tar på ett skonsamt sätt 

bort både kraftig smuts och fett. Tack vare sprayflaskan och det speciella sprutmunstycket blir jobbet gjort 

snabbt och enkelt. Sprutmunstyckets egenhet att skumma till medlet gör att det inte rinner av lika snabbt och 

ger på så vis en bättre verkan. Resultatet blir ett rent kök med en frisk doft. ENTER KÖKSSPRAY är biolo-

giskt nedbrytbart. 

A388 2750, SPK 

ENTER KÖKSSPRAY 

ANVÄNDNING 

Spraya ENTER KÖKSSPRAY från ca 20 cm avstånd på det du vill rengöra och låt verka upp till 5 minuter vid 

besvärlig smuts. Torka sedan av med en torr trasa t ex Enter Trio eller Vått & Torrt.  

  

DOSERING 

Sprayas på direkt ur flaskan. 

 

INNEHÅLL 

Nonjonska tensider <5%, Anjonska tensider <1%, parfym <1% 

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen skölj genast med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.  

Undvik onödig inandning av sprutdimma. 

750 ml sprayflaskor, pH-värde ca 11,0 



ENTER UNIVERSAL SPRAY är ett väldigt effektivt rengörande medel för allt ifrån glas, speglar, syntetiskt 

material, sanitetsgods, emalj, kakel och rostfritt stål. Helt enkelt en universal produkt då den rengör det mesta! 

 

Tack vare sprayflaskan och det speciella sprutmunstycket blir jobbet gjort snabbt och enkelt. Sprutmunstyckets 

egenhet att skumma till medlet gör att det inte rinner av lika snabbt och ger på så vis en bättre verkan. ENTER 

UNIVERSAL SPRAY är biologiskt nedbrytbart. 

A389 2750, SPU 

ENTER UNIVERSALSPRAY 

ANVÄNDNING 

Spraya ENTER UNIVERSAL SPRAY från ca 25 cm avstånd på ytan du vill rengöra. Torka sedan av med en 

ren och mjuk trasa t ex ENTER TRIO eller VÅTT & TORRT. 

  

DOSERING 

Sprayas på direkt ur flaskan. 

 

INNEHÅLL 

Etanol <5%, Isopropanol <5%, Anjoniska tensider <5% 

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen skölj genast med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.  

Undvik onödig inandning av sprutdimma 

750 ml sprayflaskor, pH-värde ca 9,5 



ENTER AIRSPRAY CITRUS/ÄPPLE avlägsnar och förebygger dålig lukt i väntrum, toaletter och omkläd-

ningsrum. Sprayen är verksam mot alla typer av misslukter såsom rök, urin, uppkastningar och fekalier. 

 

Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar. Den bioackumuleras ej. Mindre utsläpp anses inte påverka miljön.  

 

 

 

ANVÄNDNING 

Spraya rakt ut i luften. 

 

 

INNEHÅLL 

Propylenglykol, etoxilerad alkohol, kokosbensyldimetylammoniumklorid, parfym och vatten  

 

A390 2500/392 2500, AIC/AIA 

ENTER AIRSPRAY CITRUS/ÄPPLE 

Ej märkningspliktig 

500 ml sprayflaskor, pH-värde ca 5,7 

AVLÄGSNAR OCH FÖREBYGGER DÅLIG LUKT! 


