
Målartvätt Plus

Målartvätt Plus är ett medel för effektiv
rengöring inomhus före målning. Målartvätt Plus
tar bort fett, sot och smuts m m. Behandlade
ytor blir rena och mattas ned, vilket ger ett bra
fäste för ny färg. Observera att högblanka ytor
mattas ned av behandlingen. Målartvätt Plus är
biologiskt nedbrytbar.

Innehåller < 5% nonjontensider.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

INNEHÅLLER
AQUA, Kaliumkarbonat, SODIUM GLUCONATE,
ALCOHOL, Alcohol C10-16 Ethoxylate/propoxylate, C6
Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, Alkyl Amide Etoxylate

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Effektiv rengöring inomhus innan målning
Ger extra bra fäste vid ommålning
Skonsam mot miljön
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Förberedelse av ytor
Målartvätt Plus kan ha en etsande effekt på glas efter 10–20
minuters påverkan. Täck över glasytor innan du börjar
rengöra.

TILL RENGÖRING FÖRE MÅLNING: 1 del Målartvätt Plus till 5
delar vatten.

TILL UNDERHÅLLSTVÄTTNING av lätt smutsade ytor: 1 dl
Målartvätt Plus till ca 2 liter vatten.

OBS! Använd inte utspädningskärl som kan förväxlas med
kärl för mat eller dryck.

Applicera
Applicera lösningen med en svamp eller borste. Låt medlet
verka några minuter, skölj sedan noga med rent vatten.
Använd skyddshandskar.

Viktigt
Besök www.alcro.se för mer information.

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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