Terrasstvätt

Lämpad för många olika typer av träytor
Passar utmärkt som uppfräschning innan exempelvis lasering
Löser effektivt upp gammal olja
Första steget för att få en snygg terrass är
tvättning. Terrasstvätt används för rengöring av
obehandlade och oljade träytor som terrasser,
trätrall, staket och trädgårdsmöbler. Tvätten
används lämpligen på underlag såsom furu,
gran, ädelträ som teak, ek m.m. Gör iordning
terrassen inför utomhussäsongen. Med
Terrasstvätt får du en ren och fräsch uteplats fri
från smuts, olja och fernissa.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
3 m²/l

INNEHÅLLER
SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM
DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM
TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL
CELLULOSE
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Applicera
Blandning: Blanda 1 del produkt till 9 delar vatten alt. en
burk Terrasstvätt blandas i 4,5 liter kallt vatten i ett öppet
plastkärl under omrörning. Låt blandningen stå i ca 5-10
min och rör om före användning. Blandningen bör
förbrukas inom 2-4 timmar. 5 liter färdig brukslösning
räcker till ca 13-15 m2 (ca 3 m2/liter).
Applicering: Appliceras flödigt med pensel eller roller, låt
verka i 15-30 min. Ädelträytor maximalt 10 min. Lägg på
mer ”blandning” vid behov så att ytan hålls fuktig. Vid
varmt och soligt väder bör ytan fuktas med vatten innan
behandling så att inte blandningen torkar för snabbt.
Tvättning: Bearbeta ytan kraftigt med borste eller
högtryckstvätt, skölj omsorgsfullt med vatten. Använd
verktyg som inte skrapar (t.ex. skurborste, scotch-brite
eller motsvarande). Undvik för höga tryck vid trycktvätt,
eftersom åldrat trä kan lätt ta skada. Kraftigt
smutsiga/mörknade ytor kan behöva flera behandlingar.
Efterbehandling: Eventuell träfiberresning avlägsnas
genom lätt slipning. Tvättade trall- och terrassytor
behandlas med Elit Träolja. Ädelträ (möbler) behandlas
med Beckers Träolja enligt anvisning.

Viktigt
ALLMÄN INFORMATION: Färdigblandad Terasstvätt kan
ha en etsande och blekande effekt på vissa material. Täck
över glas, klinker, känsliga växter, textilier och andra ytor
som inte ska tvättas. Skölj direkt med vatten om medlet
kommer i kontakt med en otäckt yta.

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.

Beckers Färg 120 86 Stockholm
Tel 0200-21 21 22, fax 08-726 99 15
www.beckers.se

2

Version 220318

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

