Utomhustvätt

Kan användas som underhållstvätt
Påverkar ej kulören
Skonsam för miljön
Innan du målar fasaden får du inte glömma bort
att först tvätta den. Utomhustvätt är ett effektivt
rengöringsmedel som avlägsnar fett, smuts och
sot. Utomhustvätten kan användas på alla slags
ytor utomhus. Produkten går att använda både
för mer kontinuerligt underhåll och för
rengöring vid målning. Vid underhållsrengöring
blir behandlade ytor rena och behåller sin glans.
Vid rengöring innan målning mattas ytan ned
för bästa vidhäftning. Om huset är rent så håller
färgen längre – se till att ge din fasad rätt
omvårdnad med Utomhustvätt.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
15 - 150 m²/l

INNEHÅLLER
AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE,
C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM
POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE
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Applicera
VID UNDERHÅLLSTVÄTT: 1 dl utomhustvätt till ca 2 liter
vatten. 1 liter räcker till ca 150m2.
TVÄTTNING INNAN MÅLNING ELLER VID
ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA: 1 dl
utomhustvätt till ca 1 liter vatten. 1 liter räcker till ca 80m2.
VID MYCKET KRAFTIGT NEDSMUTSADE YTOR ELLER
FLÄCKAR: 1 liter utomhustvätt till ca 1 liter vatten. 1 liter
räcker till ca 15m2.
ANVÄNDNING: Vät med vatten de ytor som ska rengöras.
VID TVÄTTNING AV TRÄYTOR: Applicera tvättlösningen
med svamp eller borste nedifrån och upp och låt medlet
verka max 15 minuter. Man kan med fördel använda
skumspruta. Spruta på skummet nedifrån och upp och
använd gärna varmt vatten. Var försiktig vid användning
av högtrycksaggregat så att inte vatten tränger in i fogar
och oskyddat trä.Skrubba ytan med rotborste eller
Scotch Brite. Skölj sedan noga med vatten – helst med
vattenslang och ljummet vatten.
OBS! Vid underhållstvätt använd ej Scotch Brite. Ytor
som är angripna av alg och mögel tvättas med Beckers Alg
& Mögeltvätt.
Besök www.beckers.se för mer information.

När du målat klart

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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Version 220318

Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för
farligt avfall.

