
Trallrent

Trallrent är ett rengöringsmedel för obehandlade
och oljade träytor som altaner, trallar, staket och
trädgårdsmöbler. Trallrent kan du använda på
furu, gran och ädelträ som t ex teak och ek.
Medlet passar utmärkt för att ta bort gamla lager
av olja och fernissa. Det tar bort och bleker
nedbrutna träfiber och ger ett bra underlag för
att skyddsbehandla träytan på nytt.

Innehåller Natriumperkarbonat > 30%, anjonisk
tensid < 5%.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 1 burk räcker till ca 13-15 m²

INNEHÅLLER
SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM
DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM
TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL
CELLULOSE

Utmärkt vid borttagning av gamla oljelager och fernissa
Ger ett bra underlag för fortsatt behandling
Kan användas på olika typer av träslag
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Förberedelse av ytor
Eftersom medlet har en blekande effekt på åldrat trä och
verkar olika på olika underlag kan du om du är osäker
prova produkten på ett litet område innan du behandlar
hela ytan.

Applicera
Blanda 1 del Trallrent till 9 delar vatten, eller en burk
Trallrent till 4,5 liter vatten. 

Häll medlet i kallt vatten i ett öppet plastkärl under
omrörning. Låt blandningen stå i ca 5–10 minuter och rör
sedan om igen innan du börjar rengöringen. 

Använd blandningen inom 2-4 timmar. 1 burk räcker till ca
13–15 m2.

Viktigt
Rengöringsblandningen är alkalisk. Undvik stänk på kläder, i
ansikte och på växter. Använd skyddsglasögon och
skyddshandskar. Mässing kan bli mörkfärgat om det
kommer i kontakt med medlet.

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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