Facadevask

Kan anvendes til vedligeholdelsesrengøring
Påvirker ikke kuløren
Skånsom for miljøet

Inden du maler facaden, skal du huske først at
vaske den. Beckers Facadevask er et effektivt
rengøringsmiddel, som løsner fedt, smuds, sod
samt lettere angreb af alger og mug/svamp.
Facadesæben kan anvendes på alle overflader
udendørs. Facadevask kan anvendes til både
kontinuerlig vedligeholdelse og til rengøring før
maling. Ved vedligeholdelsesrengøring bliver
overfladerne både rene og beholder deres glans.
Ved rengøring før maling matteres overfladen
for bedste vedhæftning. Hvis huset er rent,
holder malingen længere. Sørg for, at din facade
er ordentligt passet på med Beckers Facadevask.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
15 - 150 m²/l

INDEHOLDER
AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE,
C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM
POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE
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Påføring
VED VEDLIGEHOLDELSESVASK: 1 dl Facadevask til ca. 2
liter vand. 1 liter rækker til ca.150 m2.
VASKNING FØR MALING OG/ELLER VED BRUG AF
HØJTRYKSSPRØJTE: 1 dl Facadevask til ca. 1 liter vand. 1
liter rækker til ca. 80 m2.
VED KRAFTIGT SNAVSEDE OVERFLADER ELLER
PLETTER: 1 liter Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter
rækker til ca. 15 m2.
ANVENDELSE: Overflader, der skal rengøres, fugtes med
vand.
VED VASK AF MINERALSKE OG METALLISKE
OVERFLADER: Se separat arbejdsråd.
VED VASK AF TRÆOVERFLADER: Påfør
sæbeopløsningen med svamp eller børste, nedefra og op
og lad sæben virke i max. 15 min. Der kan med fordel
anvendes skumsprøjte. Sprøjt skummet på nedefra og op,
og brug gerne varmt vand. Vær forsigtig ved anvedelse af
højtryksaggregat, så vandet ikke trænger ind i fuger og
ubeskyttet træ. Skrub overfladen med ru børste eller
Scotch-Brite. Skyl derefter grundigt med vand, helst med
vandslange og lunkent vand.
OBS! Brug ikke Scotch-Brite ved vedligeholdelsesvask.
Overflader, der havde mug før rengøring efterbehandles
med Beckers Alge og Mugmiddel.
For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer
og hjemmeside.

Når du er færdig med at male

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.
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Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for
kemikalieaffald eller kommunekemi.

