
Penseltvätt

Penseltvätt är ett medel som rengör
målningsverktyg från våt och intorkad färg.
Penseltvätt har en behaglig doft och innehåller
inga lösningsmedel. Medlet dunstar inte och du
kan därför använda det till att förvara penslar i en
kort tid. Penseltvätt är lätt att skölja av i vatten,
och produkten är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller 15–30% nonjontensider.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Universal

INNEHÅLLER
AQUA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL LAURATE,
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, UNDECETH-
3, UNDECETH-7

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Rengör verktyg från våt och intorkad färg
Dunstar inte
Biologiskt nedbrytbar och lätt att skölja av i vatten
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Förberedelse av ytor
Använd Penseltvätt outspädd. Gör rent verktygen direkt
efter att du använt dem. Stryk först av så mycket färg som
möjligt från verktygen. Doppa dem sedan några gånger i
Penseltvätt tills de är rena från färg. Intorkad färg (både
vattenburen och alkyd) löses upp om verktygen får stå i
Penseltvätt i ca 1 dygn. Skölj noga med vatten. Bearbeta
tidigare intorkad färg med en stålborste om det behövs.

Applicera
Använd Penseltvätt outspädd. Gör rent verktygen direkt
efter att du använt dem. Stryk först av så mycket färg som
möjligt från verktygen. Doppa dem sedan några gånger i
Penseltvätt tills de är rena från färg. 

Intorkad färg (både vattenburen och alkyd) löses upp om
verktygen får stå i Penseltvätt i ca 1 dygn. Skölj noga med
vatten. Bearbeta tidigare intorkad färg med en stålborste
om det behövs.

Viktigt
OBS! Häll aldrig ut färgrester i avloppet. Flytande rester och
tvättvätska utgör farligt avfall. Samla upp i kärl och lämna
till lokal miljöstation.

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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