
Terrassevask

Første skridt til at få en smuk terrasse er
rengøring. Beckers Terrassevask anvendes til
rengøring af ubehandlede og olierede
træoverflader såsom terrasser, træfliser, stakit og
havemøbler. Sæben anvendes nemt på underlag
som fyr, gran, ædeltræ som teak, eg m.m.Gør
terrassen i stand før udesæsonen. Med Beckers
Terrassevask får du en ren og frisk terrasse, fri for
smuds, olie og fernis.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Exteriør

RÆKKEEVNE
3 m²/l

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

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Egnet til mange typer af træoverflader
Fungerer godt som rengøring før f ekslasering
Opløser effektivt gammel olie
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Påføring
BLANDING Bland 1 del produkt til 9 dele vand alt. en bøtte
Terrassevask blandes i 4,5 liter koldt vand i en åben
plastbeholder under omrøring. Lad blandingen stå i ca. 5-
10 min., og omrør før brug. Blandingen bør anvendes i
løbet af 2-4 timer. 5 liter færdig opløsning rækker til ca. 13-
15 m2 (ca. 3 m2/liter).

PÅFØRING Påføres i rigelig mængde med pensel eller
rulle, lad virke i 15-30 min. Flader i ædeltræ dog
maksimalt
10 min. Påfør mere ”blanding” ved behov, så fladen
holdes fugtig. Ved varmt og solrigt vejr bør fladen fugtes
med vand inden behandling, så blandingen ikke tørrer
for hurtigt.

VASK Bearbejd fladen kraftigt med børste eller
højtryksvask, skyl omhyggeligt med vand. Anvend et
ikke skrabende værktøj (fx skurebørste, scotch brite eller
tilsvarende). Undgå for højt tryk ved højtryksvask, da
ældre træ let kan tage skade. Meget snavsede/mørke
flader kan behøve flere behandlinger

EFTERBEHANDLING Træfibre, der evt. har rejst sig,
fjernes ved en let slibning. Vaskede gelænder- og
terrasseflader behandles med Elit Træolie. Ædeltræ
(møbler) behandles med Beckers Træolie iht. anvisning.

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. Ve
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