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Udvalget af leverandører til professionel rengøring er i dag meget stort. 
Det kan derfor være svært at vælge den leverandør der tilbyder mest 
for pengene, uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed. 

PROBLEM-OMRÅDER
OG

DAGLIG RENGØRING
MED KNUD E. DAN A/S RENGØRINGSMIDLER

FORTVIVL IKKE - DU FÅR HJÆLP LIGE HER

Hos Knud E. Dan A/S får du: 

• den bedste kvalitet på rengøringsmidler til professionelle
brugere

• del i snart 60 års erfaring med professionel rådgivning
og problemløsning indenfor rengøring

• sikkerhed for at love og regler overholdes og let adgang
til dokumentation

• økonomiske fordele og let adgang til at handle

• bestil dit login på www.knudedan.dk/da/Omshoppen

I denne guide vejleder vi omkring valg af midler til den dag-
lige rengøring, og giver gode råd, til at løse udfordringer i  
PROBLEM-OMRÅDERNE. 
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Hydrosol varenr. 10010401
Hydrosol, fjerner effektivt sod og nikotin fra de 
fleste overflader.
Grundrengøring uden farve og parfume. Effektivt til 
svært tilsmudsede områder indenfor institutionsområ-
det, kontormiljøer, beboelse og industri.

Brug en 5 % Hydrosol blanding til at afvaske malede 
flader, vinyl, linoleum, træ, fliser, klinker, metal, glas og 
andre glatte flader.

 • Afvask 1 m2 af gangen
 • Ved meget snavsede eller tilsodede overflader, bør

Hydrosol opløsningen sidde på overfladen i 5 min.
inden afvaskning

 • Vask efter med en ren klud og rent vand
 • Luft godt ud efter afvaskningen i min.  24 timer

SÅDAN FJERNER DU 
SOD OG RØGLUGT

Tilkald altid et skadeservicefirma hvis der er tvivl om hvor-
for skimmel angrebet er opstået, eller hvis der er tale om 
en vandskade.

• Begræns skaden - hvorfor kommer der fugt?
• Området støvsuges - HUSK Sikkerhedsstøvsuger
• Skimmel afvaskes med Combi-Plus i en 2 % opløsning
• Ved svære tilfælde desinficeres med Anti-Kim eller

Odox
 • Mål evt. fugt og lav procedure for affugtning af loka-

let

EFFEKTIVE MIDLER GIVER EN HÅND MED - SE HVORDAN

Husk handsker og personlige værnemidler. 

HOVEDRENGØRING 
AF  BADERUM
 • Alle fliser og fuger skylles grundigt med vand
 • Brug Combi-Cid ufortyndet på svære kalkaflejringer
 • Vægge og gulve vaskes med en 5-10 % opløsning af

Combi-Cid nedefra og op efter
 • Benyt en skurenylon med holder eller en skumsprøjte

for at undgå aerosoler
 • På armaturer og i hjørner bruges en børste eller sku-

resvamp evt. med ufortyndet Combi-Cid
 • Når gulv og vægge er sæbet ind, skal Combi-Cid have

lov til at virke i op til 10 minutter. Ved meget beskidte
overflader kan det være en fordel med manuel bear-
bejdning

 • Skyl efter med rigeligt vand og skrab det oversky-
dende vand i kloakken

Se video på www.knudedan.dk/ da/Afkalkningafbrusebad

OBS! på vores hjemmeside 
kan du hente metodedia-
gram til afrensning efter 
vandskade og skimmelan-
greb
- se mere på
www.knudedan.dk/da/
Skadeservice

Combi-Cid varenr. 50190401
Den daglige rengøring af baderum, sikrer en hygiejne i 
top. Skrider rengøringen får man hurtigt problemer med 
kalkaflejringer, snavs og sorte fuger. 

SKIMMELANGREB
BRUG COMBI-PLUS TIL AFVASKNING AF LETTERE 
SKIMMELANGREB

Combi-Plus varenr. 20010401
Combi-Plus fjerner de sorte skimmel aflejringer og har 
en antibakteriel virkning. 
Husk god udluftning, hvor der er skimmel. 
Ved svære tilfælde bør der desinficeres efter afvaskning.

Sådan gør du:

https://www.knudedan.dk/da/Fjernsodr%C3%B8glugtognikotin
https://www.knudedan.dk/da/Afkalkningafbrusebad
https://www.knudedan.dk/da/Afkalkningafbrusebad
https://www.knudedan.dk/da/Skadeservice
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Kender du det? når produktionen eller værkstedet slæ-
ber oliespild og fedtet snavs med ind på kontorgulvet.
Det er svært at få af med et almindeligt gulvplejemiddel 
og gulvene ser konsekvent meget fedtede og snavsede 
ud. 

Løsningen er lige her:

 • Nautilus Olie-/snavsfjerner i 3 % opløsning løsner
hurtigt og effektivt olie, sod og vejsnavs

 • Påfør blandingen med børste, svamp eller forstøver-
sprøjte

 • Lad blandingen virke i 5 minutter
 • Vask efter med rent vand
 • Vask efterfølgende gulvet med det sædvanlige gulv-

plejemiddel.

Nautilus varenr. 60010401
Fjerner effektivt olie, fedt, sod og vejsnavs, uden ma-
nuel bearbejdning, på alle overflader.

Bemærk: Ved forstøvning skal der bruges støvmaske og 
øjenværn.

Metode til afrensning af terrazzogulve med Kalcinol

 • Skyl gulvet med rigeligt vand
 • Brug Kalcinol ufortyndet direkte på meget voldsom-

me kalkbelægninger
 • Bearbejd kalkaflejringerne med en hvid skurenylon

eller svamp
 • Skyl med det samme efter, med rigeligt vand
 • Gentag proceduren til alle kalkaflejringer er fjernet

Sådan renser du indtørrede og fastbrændte fedtstof-
fer af grill, komfur og bradepander 

 • Grill-Ovnrens påføres overflader med indtørrede og
fastbrændte fedtstoffer. Brug blød børste med fiber
hår eller polypropylen

 • Varm ovnen op til max. 500C
 • Efter 10 min. med varme, afvaskes indvendigt med

skuresvamp eller skurenylon i rent vand
 • Vask grundigt efter med en klud og rent vand

FASTBRÆNDTE MADRESTER

Grill-/ovn rens varenr. 10120401

RENOVERING AF 
TERRAZZO
Bemærk!
- at man ikke må lade Kalcinol sidde og virke på terraz-
zogulve. Så længe Kalcinol bruser op og bliver hvidt,
arbejder det med at fjerne kalk.

Når alle kalkaflejringer er væk, vaskes hele gulvet i en 10 
% Kalcinol opløsning.

Skyl gulvet grundigt, sug vandet op med en vandsuger 
eller lad det tørre helt op.

VIGTIGT !
Nu står gulvet meget udtørret, og skal derfor mættes 
med klinkeolie eller et gulvplejemiddel.

Find flere tips til afkalkning på www.knudedan.dk/da/
TipsogTricks

TIP TIL OLIESPILD  
OG SVÆR SNAVS PÅ GULVE

https://www.knudedan.dk/da/Oliepletp%C3%A5fliser
https://www.knudedan.dk/da/Fastbr%C3%A6ndtemadrester
https://www.knudedan.dk/da/Renoveringafterrazzogulve
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DINE FORDELE NÅR DU HANDLER ONLINE
Bliv kunde på vores shop og få:

• gratis fragt når du handler for > 800 kr.

• op til 15 % rabat når du samler dine online ordrer

• gratis rådgivning i forbindelse med de daglige rengøringsudfordringer

• undervisning i kemi og metoder når du samler 5-10 servicemedarbejdere

• tips & tricks samt de bedste tilbud

• se flere fordele på www.knudedan.dk

Ring 43 69 24 22

ordremodtagelse@
knudedan.dk www.knudedan.dk

Tips til Linoleumsgulve

Linoleumsgulve vedligeholdes til dagligt med et vaske-
plejemiddel med eller uden voks, afhængig af hvor ofte 
gulvet vaskes samt mængden af trafik på stedet. 

Vaskeplejemidlet efterlader en beskyttende hinde på 
gulvet som ophobes efter hver gulvvask. 

Hinden som enten kan bestå af sæbe, kokosolie eller 
voks, beskytter gulvet så det holder sig flot. Hvis der 
kommer for mange lag vil gulvet dog hurtigt komme til 
at se fedtet ud og det bliver svært at vaske rent.

Sådan frisker du et gråt og kedeligt 
linoleumsgulv op

 • Er din linolium generelt blevet
kedelig at se på, kan det skyldes
kalksæbe.

 • Gammel kalksæbe kan fjernes ved at
vaske gulvet i en 5-10% Ergo Kalk-
fjerner opløsning. 

 • Vask efter med rent vand et par
gange.

 • Husk altid at afslutte med et gulvple-
jemiddel.

Se vores sortiment på side 10.

Se flere tips & tricks til linoleumsgulve 
på vores hjemmeside www.knudedan. 
dk/ da/TipsogTricks

KEDELIGT OG GRÅT 
LINOLEUM

https://www.knudedan.dk/da/Plejeaflinoleum
https://www.knudedan.dk/da/TipsogTricks
https://www.knudedan.dk
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Combi-Plus varenr. 20010401
Universal rengøringsmiddel med alkalisk reaktion. All-
round rengøringsmiddel til gulve, vægge, inventar og 
maskiner.  Opløser fedtstoffer, proteinstoffer og andet 
fastgroet snavs.

Dosering:
Lettere snavset: 1 %
Meget snavset: 2 %

Polér-mix varenr. 20050401 
Polér-mix med forstøver varenr. 20051101
Rengøring af glas, spejle, chrom, rustfrit stål, formica 
og computerskærme af glas. Polér-mix kan ufortyndet 
benyttes som universelt rengøringsmiddel til pletfjer-
ning på inventar, vægge døre osv. Opløser snavs og 
fedstoffer.

Dosering: 
Polering og rengøring: Ufortyndet
Vinduespudsning: 3 %

INVENTAR

Ergo Inventar-rens varenr. 20290401 
Universelt rengøringsmiddel med 
parfume. Opløser snavs, fedt- og protein-
stoffer på alle overflader der tåler vand. 
Bruges bl.a. på inventar, vægge, døre, 
gulve og bordplader. Ergo Inventar-rens 
er svanemærket og fås både med og 
uden parfume.

Dosering: 
Daglig rengøring: 0,3 % 
Periodisk rengøring og vekselvask: 3 %

Grill-/ovn rens varenr. 10120401
Til invendig rengøring af fastbrændte madrester i grill 
og ovne af rustfrit stål, jern og emalje. Bruges ufortyn-
det

Dosering: bruges ufortyndet

SE HVORDAN DU LET FJERNER FAST-
BRÆNDTE MADRESTER PÅ SIDE 4.

Hydrosol varenr. 10010401
Grundrengøring uden farve og parfume. Effektivt til 
svært tilsmudsede områder indenfor institutionsområ-
det, kontormiljøer, beboelse og industri. Fjerner effektivt 
sod, snavs og fedtstoffer. Også til grundrengøring af 
gulve inden der pålægges nyt voks.

Dosering: 
Let rengøring: 1 %
Grundrengøring: 5 %

SE HVORDAN DU FJERNER SOD OG 
RØGLUGT MED HYDROSOL PÅ SIDE 3.

PROBLEMLØSNING

SPEJLE OG VINDUER

Vinduespudsersæbe varenr. 20070701
Professionelt rengøringsmiddel til vinduespole-
ring, samt rengøring af spejle mv. Fjerner trafikfilm, 
sod og snavs på alle blanke overflader.

Dosering:
Lettere snavset: 0,3 %
Meget snavset: 1 %

Se ”5 lette tips til stribefri ruder” på: 
www.knudedan.dk/da/Vinduespolering

ALL-ROUND

https://www.knudedan.dk/da/Vinduespolering
https://www.knudedan.dk/da/search?query=ergo%20inventar-rens&
https://www.knudedan.dk/da/search?query=combi-plus&
https://www.knudedan.dk/da/search?query=poler-mix&
https://www.knudedan.dk/da/item/10120401
https://www.knudedan.dk/da/Vinduespolering
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KØKKEN

Combi-Plus varenr. 20010401
Universal rengøringsmiddel med alkalisk reaktion. 
All-round rengøringsmiddel til gulve, vægge, inventar 
og maskiner. Særdeles velegnet i køkkener, slagterier, 
bagerier, institutioner osv.. Opløser fedtstoffer, protein-
stoffer og andet fastgroet snavs.

Dosering:
Lettere snavset: 1 %
Meget snavset: 2 %

BRUG COMBI-PLUS TIL AFRENSNING AF EMHÆTTE OG 
FEDTEDE VÆGGE I KØKKENOMRÅDER

AFKALKNING
Kalcinol varenr. 50010401
Professionel kalk- og rustfjerner til industri- og service-
virksomheder. Velegnet til afkalkning og som rustfjer-
ner.

Dosering: 
Lette kalklag: 5-10 % 
Daglig rengøring: 2 % 

DESINFICERING
Anti-Kim varenr. 40050401
Desinfektion, lugtfjerner, anti-stat. Til desinficering af 
lokaler, redskaber, maskiner, kølerum osv. Fjerner dårlig 
lugt fra affald (affaldscontainere) og fjerner statisk elek-
tricitet fra tekstiler og plast mv.

Dosering: 
Desinfektion: 3 %
Lugtfjerner: 5 %
Antistat: 2 %

ALL-ROUND

Kalkulin flydende varenr. 10050401
Grundrengøringsmiddel til gulve, vægge, 
inventar og maskiner. Særdeles anven-
delig i levnedsmiddelindustrien. Opløser 
fedt, olie, proteinstoffer og almindeligt 
snavs. Modvirker kalkfældning under arbejdsproces-
sen.

Dosering:
Manuel rengøring: 1-2 %
Lavtryksanlæg og skumudstyr : 
1-5 % af vandmængden
(afhængig af besmudsningsgraden)

SLAGTER/
STORKØKKEN

Nautilus Veterinær varenr. 60250401
Opløser animalske-, vegetabilske- og mineralske fedt-
stoffer og fastgroet snavs. Til anvendelse i levnedsmid-
delindustrien og rengøringssektoren.

Dosering: 
Manuel rengøring: 1-3 %
Gulvvaskemaskiner: 2 %

BAGER

Hent vores folder om rengøring 
og hygiejne i fødevaresektoren 
på www.knudedan.dk

Resolut Opvask varenr. 40010701
Til manuel opvask og rengøring af service, køkkenred-
skaber, maskiner, inventar, vægge, gulve. Opløser ef-
fektivt fedtstoffer og snavs i blanding med varmt vand. 
Findes også som svanemærket version uden parfume.

Dosering: 
Håndopvask: 0,5 %
Rengøring: 1 %

https://www.knudedan.dk/da/Foodreng%C3%B8ring
https://www.knudedan.dk/da/search?query=combi-plus&
https://www.knudedan.dk/da/itemgroup/opvask
https://www.knudedan.dk/da/search?query=kalcinol&
https://www.knudedan.dk/da/search?query=kalkulin%20fl&
https://www.knudedan.dk/da/item/40050401
https://www.knudedan.dk/da/search?query=nautilus%20vet&
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TOILET OG BRUSERUM

SANITET RENGØRING
Ergo Sanitets-rens varenr. 10170701
Alkalisk rengøringsmiddel med parfume
Opløser hudfedt, snavs, kalkslør og sæberester
på alle hårde overflader der tåler vand. Bruges
bl.a. til daglig rengøring af håndvaske, fliser, 
rør og brusekabiner. Ergo Sanitets-rens er svanemærket 
og fås både med og uden parfume.

Dosering:
Daglig rengøring: 0,3 %
Kalkslør: 5 %

Ergo Kalkfjerner varenr. 50430701
Surt sanitetsmiddel uden farve og parfume til gulve, 
vægge, sanitet, inventar og andet i våde rum. Kan an-
vendes på malede flader, chrom, rustfri stål, aluminium, 
jern, klinker mm. Svanemærket.

Dosering: 
Daglig rengøring: 1 % (pH ca. 3,2)
Ved periodisk rengøring af kraftige 
kalkbelægninger øges doseringen.

Ergo Toilet-rens varenr. 50450801
Toiletrens og kalkfjerner til rengøring af toiletter, 
urinaler, vægge, brusekabiner, malede flader, rustfrit 
stål, aluminium, jern, klinker, fliser osv. Fjerner kalk og 
korrosionsprodukter. Ergo Toilet-rens er svanemærket 
og fås både med og uden parfume.

Dosering: Bruges ufortyn- det

Toilet-rens varenr. 50050801
Til rengøring af toiletter og urinaler. Fjerner
smudsbelægninger og kalk

Dosering: Bruges ufortyndet

Polér-mix varenr. 20050401 
Med forstøver varenr. 20051101
Rengøring af glas, spejle, chrom, rustfrit stål, formica 
og computerskærme af glas. Polér-mix kan ufortyndet 
benyttes som universelt rengøringsmiddel til pletfjer-
ning på inventar, vægge døre osv. Opløser snavs og 
fedstoffer.

Dosering: 
Polering og rengøring: Ufortyndet
Vinduespudsning: 3 %

SPEJLE OG VINDUER

https://www.knudedan.dk/da/itemgroup/sanitetsrengoring
https://www.knudedan.dk/da/item/50430701
https://www.knudedan.dk/da/item/50450801
https://www.knudedan.dk/da/item/50050801
https://www.knudedan.dk/da/item/20051101
https://www.knudedan.dk/da/Milj%C3%B8#brancheforening
https://www.knudedan.dk/da/Milj%C3%B8
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AFKALKNING
Combi-Cid varenr. 50190401
Super effektiv kalk- og rustfjerner til gulve, vægge, 
sanitet, inventar og andet i våde rum. Velegnet til 
afkalkning i baderum og svømmehaller - gør rent og 
afkalker i en proces.

Dosering:
Tykke kalklag, rust og korrosion på 
aluminium: Ufortyndet
Lette kalklag: 5 % 
Daglig rengøring: 1 % 

Kalcinol varenr. 50010401
Særdeles effektiv kalk og rustfjerner med sur reaktion til 
brug på gulve, vægge, sanitet, inventar i våde rum. Kan 
anvendes på malede flader, chrom, rustfrit stål, alu-
minium, jern, kobber, klinker, fajance. Virker også som 
korrosionsfjerner til aluminium.

Dosering: 
Tykke kalklag, rust og korrosion på alu-
minium: Ufortyndet (pH < 1)
Lette kalklag: 5-10 % 
Daglig rengøring: 2 %

DIN TOTALLEVERANDØR TIL RENGØRING

https://www.knudedan.dk
https://www.knudedan.dk/da/item/50190401
https://www.knudedan.dk/da/item/50010401
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Dosering:
Daglig gulvvask: 0,3 %
Periodisk gulvvask: 5 %
På terrazzo, splitmarmor, sten- og klinkegulve: 3 %

Plejevask med voks varenr. 30060401
Specielt velegnet til meget befærdede gulve og gulve 
med vaskbare, men porøse overflader, som f.eks. lino-
leum, splitmarmor, terrazzo og porøse klinker. Efterla-
der en beskyttende hinde af voks. 

Dosering:
Almindelig gulvvask: 1 %
På terrazzo, splitmarmor, sten- og klinke-
gulve: 3 %

Ergo Universal varenr. 20030301
Svanemærket all-round cleaner: Lavtskummende til 
daglig rengøring af alle overflader som tåler vand. An-
vendes på gulve, vægge, inventar, døre, kasseterminaler, 
møbler m.v. 

Dosering: 
Manuel rengøring: 0,4 - 1 %
I gulvvaskemaskine 0,4 - 1 %
Periodisk gulvvask/vekselvask: 4 %

Specielt velegnet til butiksrengøring 
og i gulvvaskemaskiner.

Aqua-Plus varenr. 30390401
Svanemærket mild gulvsæbe med parfume uden farve. 
Til effektiv vask og pleje af alle vaskbare gulvbelægnin-
ger såsom vinyl, linoleum, terrazzo, klinker og sten-
gulve. Fjerner effektivt smuds og snavs og afgiver en 
meget tynd plejefilm. Tilbydes også uden parfume. 

Dosering:
Daglig rengøring: 0,6 %
I gulvvaskemaskine og ved perio-
disk gulvvask: 1 %

GULVE

UDEN PLEJE

Gulv-finish varenr. 30120401
All-round gulvsæbe uden plejeeffekt. Til rengøring af 
alle blanke og hårde gulve der ikke har behov for pleje. 
Giver stribefri gulve med behagelig duft.

Dosering:
Almindelig gulvvask: 0,6 - 1 %

LIDT PLEJE
Plejesæbe uden voks varenr. 30130401 
Rengører og plejer alle gulvtyper som f.eks. 
vinyl, linoleum, terrazzo, klinker, stengulve 
gummigulve. Fjerner almindeligt snavs 
og opbygger en beskyttelsesfilm. MEGET PLEJE

Se gulvplejeskema på 

 WWW.KNUDEDAN.DK/
DA/VEJLEDNINGER

https://www.knudedan.dk/da/Vejledninger
https://www.knudedan.dk/da/item/20030301
https://www.knudedan.dk/da/item/30120401
https://www.knudedan.dk/da/item/30130401
https://www.knudedan.dk/da/item/30060401
https://www.knudedan.dk/da/item/30390401
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Nautilus varenr. 60010401
Fjerner effektivt olie, fedt, sod og vejsnavs uden manuel 
bearbejdning på alle overflader.

Dosering: 
Manuel rengøring: 1-3 %
I gulvvaskemaskiner: 2 %

Trappesæbe med ekstra duft varenr. 30020401
Gulvsæbe med ekstra parfume, specielt til trappeopgange og andre 
meget snavsede områder. Velegnet til vask og pleje af alle vaskbare 
gulvbelægninger. Fjerner effektivt smuds og snavs, og afgiver en 
meget tynd plejefilm.

Dosering: 
Almindelig gulvvask: 1 - 2 %
I gulvvaskemaskine: 3 %

Vekselvask varenr. 20020401
Grundrengøringsmiddel til  vekselvask af gulve, som er 
vedligeholdt med gulvplejemidler som Aqua-Plus, Trap-
pesæbe, Plejesæbe u/voks og Plejevask m/voks.

Dosering:
Manuelt og i gulvvaskemaskiner 3 %

Har dit gulv set bedre dage? er det slidt og plettet at se på, eller bliver 
det hurtigt fedtet, kan det skyldes forkert pleje. Mange gulve bliver flotte 
igen når man begynder at vaske gulvet korrekt. Se i videoen hvorfor du 
skal bruge vekselvask på dine gulve.

Tæpperens varenr. 30090401
Opløser effektivt snavs, fedtstoffer, sod, proteinstoffer og andre organiske 
pletter på alle typer syntetiske stoffer, samt på uld, bomuld, viskose osv. 
Fjerner statisk elektricitet, og har en begrænset bakteriedræbende effekt.

Dosering: 
Ekstraktion ......................................: 1,5 dl (1,5%).
Rensning-skylning i en proces (temperatur max. 60° C).
Iblødsætning...................................: 0,5 ltr. (5%).
Med skuremaskine eller sprøjte (temperatur max. 30° C).1%

Se video om vekselvask på www.knude-
dan.dk/da/vekselvask

VEKSELVASK

https://www.knudedan.dk/da/vekselvask
https://www.knudedan.dk/da/item/60010401
https://www.knudedan.dk/da/item/30020401
https://www.knudedan.dk/da/item/30090401
https://www.knudedan.dk/da/item/20020401
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TIPS & TRICKS
Det er vores faste overbevisning at viden om rengøringskemi giver 
bedre rengøringsresultater!
Vi ved at den rigtige kemi, i rette mængde, på det rigtige tidspunkt 
gør dit arbejde meget lettere.

Hos Knud E. Dan A/S har vi snart 60 års erfaringer med at vejlede og 
rådgive om rengøringskemi.  

VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG!
På vores side www.knudedan.dk /da/TipsogTricks kan du se om vi 
allerede har løst problemet for en anden kunde.  

Ellers må du ikke tøve med at kontakte os.

TLF. 43 69 24 22

BLIV KUNDE OG FÅ MASSER AF FORDELE
som kunde på vores shop får du masser af fordele:

• op til 15 % rabat når du samler dine bestillinger

• fri fragt på bestillinger > 800 kr

• gratis rådgivning ifm. de daglige rengøringsudfordringer

• undervisning i kemi og metoder til dine servicemedarbejdere

• tips & tricks samt de bedste tilbud

• fast 15 % rabat på alle ordrer ved årlig køb > 10.000,- kr.

• 20 dages kredit (efter kreditvurdering)

• sikkerhedsdatablade og hjælp til arbejdspladsanvisninger online

På www.knudedan.dk/da/omshoppen kan du bestille dit login med fordele tilknyttet

Ring 43 69 24 22

ordremodtagelse@
knudedan.dk www.knudedan.dk

Bliv klogere på rense- og rengøringsmidler 
www.knudedan.dk/da/nyhedsbrev

https://www.knudedan.dk/da/nyhedsbrev
https://www.knudedan.dk/da/TipsogTricks
https://www.knudedan.dk/kontakt
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