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Środek do czyszczenia elewacji

CHARAKTERYSTYKA

RENSA FACADE jest efektywnym detergentem do zmywania powierzchni
zewnętrznych budynków i do przygotowania powierzchni przed malowaniem.
Usuwa brud, pleśń, glony i inne zanieczyszczenia, które mogą osłabiać
przyczepność farby.

ZASTOSOWANIE

RENSA FACADE może być używany na wszystkich podłożach budowlanych,
które wytrzymują czyszczenie wodą: drewno, beton, tynk itp. i stare podłoża
malowane.
Ponieważ detergent nie powoduje uszkodzeń
najbardziej popularnych
powierzchni malowanych, po rozcieńczeniu może być używany jako środek
konserwujący.
RENSA FACADE jest produktem biodegradowalnym. Spełnia wymagania OECD
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w kwestii biodegradowalności detergentów (OECD 301 B,
WE 648/2004).

DANE TECHNICZNE
pH

ok. 11

Rozcieńczanie

Do czyszczenia i przygotowania powierzchni przed malowaniem: 1:10 (1 litr
detergentu na 10 litrów wody)
Do bardzo brudnych/zapleśniałych powierzchni: 1:1 – 1:5
Do utrzymania czystości: 1:15 – 1:20

Wydajność powlekania

ok. 50 m2/1 l nierozcieńczonego detergentu
Chłonność podłoża, zabrudzenia, wilgotność powietrza itp. czynniki znacząco
wpływają na wydajność.

Opakowania
(dostępność zależy od kraju)

1

1 l, 5 l
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RENSA FACADE rozcieńczony wodą w zależności od przeznaczenia:
Do czyszczenia i przygotowania powierzchni przed malowaniem: 1:10 (1 litr detergentu na
10 litrów wody)
Do bardzo brudnych/zapleśniałych powierzchni: 1:1 – 1:5
Do utrzymania czystości: 1:15 – 1:20

SPOSÓB STOSOWANIA

Porowate podłoża, takie jak surowe drewno, tynk itp. zwilżyć wodą przed zastosowaniem
detergentu. Zapobiega to wchłanianiu zbyt dużej ilości detergentu i zbyt szybkiemu
schnięciu.
Detergent nakładać na czyszczoną powierzchnię używając np. szczotki i
niskociśnieniowego natrysku (tzw. rozpylacz ogrodowy). Pozostawić na ok. 20 minut.
Efekt czyszczący wzmocnić przez szczotkowanie. Detergent nie może wyschnąć na
czyszczonej powierzchni - jeżeli to konieczne powierzchnię należy zwilżyć ponownie
płynem czyszczącym.
Powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą. Podczas używania myjki ciśnieniowej
unikać nadmiernego zwilżenia powierzchni drewnianych tkj. zewnętrzne deski drewniane
(tzw. siding) i ściany na zewnątrz.

RENSA FACADE jest silnym środkiem czyszczącym, dlatego też podczas prac z
produktem należy zachować szczególną ostrożność. Należy unikać kontaktu ze skórą i
wdychania mgły w trakcie rozpylania. Należy chronić oczy przez rozpryskami.
Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa znajduje się w Karcie Charakterystyki
produktu, dostępnej na stronie www.teknos.pl

Ochrona

Detergent nie niszczy roślin ogrodowych ale należy ograniczać możliwe rozpryski.
Najbardziej wrażliwe rośliny można zabezpieczyć bądź zwilżyć wodą przed używaniem
detergentu.
Mimo iż, detergent nie powoduje uszkodzeń czyszczonych powierzchni należy ograniczać
ilość zachlapań. Dla najbardziej delikatnych materiałów na przykład powierzchni
tekstylnych, należy zapewnić ich skuteczną ochronę poprzez przetestowanie detergentu
na małej, niewidocznej przestrzeni czyszczonej powierzchni.

DODATKOWE INFORMACJE

NIE MOŻE ZAMARZAC

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak
również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy
również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich
użycia.. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.
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