
Inomhustvätt

Rengör från grunden innan du sätter igång och
målar. Inomhustvätt är ett effektivt
rengöringsmedel som används på alla typer av
ytor inomhus före målning. Målartvätten
avlägsnar enkelt fett och smuts. Vid användning
av Inomhustvätt blir ytorna rena och något
matta vilket ger bra fäste när du sedan målar ny
färg. Produkten kan även användas till
grovrengöring av sotiga och andra kraftigt
smutsiga ytor. Inomhustvätt är väldigt
användarvänlig då produkten är färdigblandad
och ingen eftersköljning krävs – du sparar både
tid och vatten. Efter tvätt med Inomhustvätt är
din yta i utmärkt skick för ommålning. 

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
-

VERKTYG
Spruta

INNEHÅLLER
AQUA, ETHANOLAMINE, ALCOHOL, C6 Alkylglukosid,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
LAURAMINE OXIDE

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Rengör effektivt inomhusytor innan målning
Produkten är färdigblandad och ingen eftersköljning krävs
Skonsam för miljön
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Applicera
Applicera lösningen med sprayflaskan. Lösningen är
färdigblandad och bildar ett skum på den ytan du vill
rengöra. Låt medlet verka några minuter, torka sedan av
ytan med en fuktig trasa av microfiber material, används
en trasa av annat material måste mer vatten användas då
dessa inte suger upp det smutsiga medlet lika bra.

När du målat klart
Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för
farligt avfall.

Viktigt
ALLMÄN INFORMATION: Täck för glas,klinker och
metallytor för att förhindra långvarig exponering av
tvättvätska som kan ha en svagt etsande effekt. Långvarig
kontakt med produkten kan vara uttorkande på huden.
Använd skyddshandskar vid användning och
skyddsglasögon vid risk för stänk. 

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

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. V
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