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Teknisk information

för att rengöra ytor utomhus och inomhus som
angripits av alg- och mögelpåväxt. Produkten är
lämplig för underhållsbehandling och inför
målning av fasader, staket, trädgårdsmöbler,
tryckimpregnerat trä, plasttak etc.
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Förberedelse av ytor
Täck över växter och känsliga ytor som inte ska tvättas.
Täck även över glas och klinker för att förhindra att dessa
exponeras för tvättlösningen under längre tid.

Applicera
Späd Alg & Mögeltvätt med vatten i förhållandet 1:3.
Applicera tvättlösningen med svamp eller borste nerifrån
och upp och låt verka från några minuter upp till 15
minuter. Skölj av mycket noga med vatten, använd helst
vattenslang med ljummet vatten. På stora ytor kan även
en spruta användas för applicering, skrubba sedan ytan
med rotborste eller dylikt före avsköljning. Även på hårt
nersmutsade ytor kan en skrubbning av ytan med
rotborste behövas före avsköljning.
Vid efterföljande målning följ anvisningarna för
respektive produkt.

Viktigt

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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