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DATABLAD 1979
3 14.03.2019 RENSA FACADE

fasaderens

TYPE RENSA FACADE er et effektivt vaskemiddel for å vaske ytre overflater av bygninger
og forbehandle overflater før maling. Den fjerner smuss, mugg, algevekst og andre
urenheter som kan svekke malingens vedheft.

ANVENDELSE RENSA FACADE kan brukes på alle konstruksjonsflater som tåler rengjøring med
vann: tre, betong, gips etc. og gamle malte overflater.
Fordi vaskemidlet ikke skader de fleste vanlige malingsoverflater, kan det brukes
fortynnet i tillegg til et vedlikeholdsrens.

RENSA FACADE er et biologisk nedbrytbart produkt. Det oppfyller kravene i
OECD-forordningen om vaskemidler for bruk av biologisk nedbrytbarhet av alle
råvarer (OECD 301B, EC 648/2004).

TEKNISKE DATA

pH

Fortynning

Forbruk

ca. 11

For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1: 10 (1 liter vaskemiddel til
10 liter vann).
For veldig skitne / muggede overflater: 1: 1 - 1: 5.
For vedlikeholdsrengjøring: 1: 15 - 1: 20

ca. 50 m² / 1 l ufortynnet vaskemiddel.
Opptak av vaskemiddelet på overflaten, skitt, luftfuktighet etc. er faktorer som påvirker
forbruket betydelig.

Emballasjestørrelse 1 L, 5 L
(tilgjengelighet varierer fra land til
land)

SIKKERHETSDATA Se sikkerhetsdatablad.
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BRUKSANVISNING

Beskyttelse

Fortynn RENSA FACADE med vann, avhengig av formålet med bruken:
For vasking og forbehandling av overflaten som skal males: 1: 10 (1 liter vaskemiddel til 10
liter vann).
For veldig skitne / muggede overflater: 1: 1 - 1: 5.
For vedlikeholdsrengjøring: 1: 15 - 1: 20

Fukt porøse overflater, som ubehandlet tre, gips osv., med vann før vaskemidlet påføres.
Dette forhindrer at vaskemidlet absorberer for mye og tørker for raskt.

Påfør vaskemiddelet på overflaten som skal rengjøres ved å bruke f.eks. en pensel eller
lavtrykksspray (såkalt hagespray). La den virke ca. 20 minutter. Forbedre renseeffekten ved
å børste. Vaskemidlet må ikke tørke på overflaten som skal rengjøres - fukt overflaten igjen
med vaskevæske, om nødvendig.

Skyll overflaten grundig med rent vann. Ved bruk av høytrykkspyler unngå overdreven
fukting av trekonstruksjonene, for eksempel værplater og yttervegger.

RENSA FACADE er et effektivt produkt. Derfor må bruk av midlet håndteres forsiktighet.
Unngå hudkontakt og innpust av sprøytetåken. Beskytt øynene mot sprut.
Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad: www.teknos.com

Vaskemidlet skader ikke hageplanter, men unngå unødvendig sprut. De mest følsomme
plantene kan tildekkes eller fuktes med vann før behandlingen.

Vaskemidlet skader ikke overflatene som skal rengjøres, men unngå unødvendig sprut. For
de mest delikate materialene, f.eks. tekstiloverflater, må sikres effektiv beskyttelse og
egnethet av produktet ved å teste effekten på et lite, umerkelig område på overflaten som
skal behandles.

ØVRIG INFORMASJON MÅ IKKE FRYSE.

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke
kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke
ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside www.teknos.com finner du det siste versjonene av databladene,
sikkerhetsdatabladene og systemarkene.

www.teknos.com


NO_1979_Tuoteseloste.pdfNO_1979_Tuoteseloste.pdf


