Grovrent

Tar skonsamt bort sot, smuts och fett
Kan användas på alla slags ytor utomhus
Biologiskt nedbrytbar

Grovrent är ett rengöringsmedel för alla slags
ytor utomhus, men det används framför allt till
fasader och staket. Grovrent är ett
rengöringsmedel som skonsamt avlägsnar sot,
smuts och fett. Behandlade ytor blir rena och
behåller sin glans vid spädning till
underhållsrengöring, men vid rengöring innan
målning mattas ytan ned för bästa vidhäftning
för till nästkommande färglager. Grovrent är
biologiskt nedbrytbar.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Universal

INNEHÅLLER
AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE,
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, C6
Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate, SODIUM
POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt

< 5% nonjontensider.
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Förberedelse av ytor
Grovrent kan i koncentrerad form ha en etsande effekt på
glas. Täck därför över glasytor. Skölj direkt med vatten om
medlet kommer i kontakt med en glasyta.

Applicera
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.
För underhållsrengöring: 1 del Grovrent till 20 delar vatten. 1
liter räcker till ca 150 m2.
För rengöring innan målning/svårt smutsade ytor och för
användning av högtrycksaggregat: 1 del Grovrent till 10 delar
vatten.
För extremt smutsade partier och för behandling av fläckar
kan du dosera lika delar Grovrent och vatten.
1 liter räcker till ca 15-80 m2.

Viktigt
Långvarig kontakt med produkten kan torka ut huden.
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

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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Besök www.alcro.se för mer information.

