Penseltvätt

Löser upp och tar bort färg från penslarna
Rengör och håller penslarna i gott skick
Fri från flyktiga lösningsmedel och har behaglig doft
Rena penslar är A och O när du ska måla. Rengör
dina penslar med Penseltvätt. Penseltvätten löser
upp de flesta färgerna på marknaden. Om du ska
ha ett kortare uppehåll i ditt målande kan du
använda Penseltvätt för att hålla penslarna i gott
skick däremellan. Penseltvätt innehåller inga
flyktiga lösningsmedel och har en behaglig doft.
Dessutom är den skonsam mot djur och naturdå
den inte innehåller några miljögifter.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Universal

INNEHÅLLER
AQUA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL LAURATE,
C9-11 PARETH-4, TETRAPOTASSIUM
PYROPHOSPHATE, UNDECETH-3, UNDECETH-7
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Applicera
Det är bäst att rengöra verktygen genast efter
målningsarbetet avslutas. Stryk av så mycket färg som
möjligt från penseln eller verktyget. Häll upp lagom
mängd med penseltvätt i ett kärl. Undvik kärl som kan
förväxlas med föda och håll den utom räckhåll från barn.
Doppa penseln några gånger i Penseltvätt tills all färg
försvunnit ur penseln. Skölj noga i vatten, eventuellt med
tillsats av lite diskmedel. Är färgen intorkad bör penseln få
stå något dygn i Penseltvätt. Bearbeta sedan penseln mot
botten på kärlet tills eventuellt kvarvarande färgrester
lossnar. Skölj noga med vatten.

Viktigt
Penseltvätt skadar inte plast, gummi eller trä. Långvarig
kontakt med produkten kan vara uttorkande på huden.
Undvik onödigt stänk och använd skyddshandskar.
Bör förvaras i temperatur mellan +5°C till högst +30°C.

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

