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On Guard™  
Cleaner Concentrate

• Proprietære On Guard beskyttende blanding av 
Wild Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus, and 
Rosemary CPTG eteriske  
oljer holder omgivelsene rene.

• Kombinert med mange plantebaserte 
overflateaktive stoffer for å bidra til å forbedre 
renseprosessen samt bidra til et produkt som  
er trygt for deg og din familie.

• Ingen konserveringsmidler tilsatt, noe som bidrar til  
å gi et effektivt rengjøringsprodukt for husholdningen.

PRODUKT BESKRIVELSE
On Guard Cleaner Concentrate er designet for å være det 
ideelle alternative rengjøringsmiddelet. Den er forsterket 
med den proprietære On Guard Protective Blend av Wild 
Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus, and Rosemary 
CPTG™ eteriske oljer, som bidrar til å holde hjemmet ditt 
rent. Denne kraftige eteriske oljeblandingen er kombinert 
med mange plantebaserte ingredienser som gir en trygg 
måte å rense og eliminere lukt. Multifunksjonene til On 
Guard Cleaner Concentrate gjør den perfekt til å rengjøre 
harde overflater på kjøkkenet, badet eller et hvilket som 
helst annet rom i hjemmet ditt mens du etterlater en ren, 
oppkvikkende duft.

BRUKSOMRÅDER
• Bruk On Guard Cleaner Concentrate enkelt som et 

flerbruksrensemiddel ved å tilsette rensemidlet i vann.
• Kombiner vann og konsentratet i en sprayflaske av 

glass for enkel påføring på overflater rundt hjemmet.
• Neste gang du skal rengjøre badet grundig, bland  

45 ml On Guard Cleaner Concentrate per 3,75 liter 
vann og bruk på overflater som fliser, benkeplater, 
badekar og dusjer.

• For å rengjøre oppvasken, bland 45 ml konsentrat  
per 0,75 liter vann; plasser denne blandingen i en 
glassbeholder og oppbevar den i nærheten for enkel 
tilgang til en trygg og effektiv løsning på skittent  
bestikk og servise.

BRUKSANVISNING
Universalvaskemiddel: Bland 30 ml konsentrat per  
0,75 l vann.

Bad: Bland 45 ml konsentrat per 0,75 l vann.

Oppvask: Bland 45 ml konsentrat per 3,75 l vann.

Tøffeflekker: Påfør konsentratet direkte på området  
of la det ligge bløt. Unngå bruk på tregulv og marmorgulv.

FORHOLDSREGLER
Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeskade. 
Skadelig for vannlevende liv med langvarige effekter. 
Oppbevars utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig 
etter håndtering. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/
ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig 
med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
Ring en lege så snart så mulig. Kast innhold/beholder  
til kommunalt innsamlingssted. Inneholder søt Appelsin 
ekstrakt, Kanel bark olje. Kan forårsake allergiske reaksjoner.

INGREDIENSER
15-30% ikke-ioniske overflateaktive midler, 5-15% 
anioniske overflateaktive stoffer, 1-5% amfotere 
overflateaktive stoffer, dufter, <1% kompleksdannende 
midler, 0,63% Limonen, 0,56% Eugenol.


