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Iso A-Clean 50 %
PRODUKTBESKRIVELSE

Vandfortyndbart rengøringsmiddel

EGENSKABER

▪

ANVENDELSESOMRÅDE
▪
▪
▪
▪
▪

Iso A-Clean er effektiv til at afrense belægninger, modvirke og fjerne mikroorganismer og
bakterier fra udendørs overflader. Iso A-Clean opnår maksimal effekt i løbet af 3 - 4 dage.
Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som
Tagbelægninger
Facadebelægninger
Flisebelægninger
Ovenlysvinduer
Sokler og vægge
Må ikke anvendes på solceller, uden accept fra solcelleleverandør

TEKNISKE DATA

Sammensætning

Koncentration
Emballagestørrelse
Rækkeevne
pH
Densitet

Vand
Kvaternære ammoniumforbindelser,
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
50 % (skal fortyndes til 1 - 2 %)
5 l, 25 l, 200 l, 1000 l
2 - 6 m2/l
7-8
1 kg/l

Rækkeevne

2 - 6 m2/l i brugsklar opløsning (1 – 2 %)
Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets beskaffenhed

Opbevaring

Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

PÅFØRINGSDETALJER
Forbehandling/rengøring

Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar
opløsning.
Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.

Påføringsbetingelser

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C.

Påføringsmetode

Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker, -briller og åndedrætsværn
Pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk)
Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte.
Der påføres kun nok Iso A-Clean til mætning af overfladen.
Al overskydende væske skal opsamles. Må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak
Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Omrøring

Skal ikke omrøres/omrystes.
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Fortynding

Iso A-Clean leveres som koncentrat
- Brugsklar fortynding ved meget tilsmudsede overflader: 1 del Iso A-Clean og 25 dele vand (2 %
opløsning)
- Brugsklar fortynding ved alm. vedligehold og rengøring inden maling: 1 del Iso A-Clean og 50 dele
vand (1 % opløsning)
Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere koncentration

Rengøring af
arbejdsredskaber

Skylles med vand

MILJØ

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den
kommunale genbrugsstation efter de gældende regler.
VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-3 (i leveringsform) og 00-1 (i fortyndet udgave – 1 % opløsning)

KONTAKT

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S), Tværvej 8, DK-6640 Lunderskov
mail.isopaint@tikkurila.com

Ovennævnte informationer er vejledende og kan ikke anses for hverken udtømmende eller komplette. Informationerne er baseret på laboratorietests samt praktisk erfaring med
produkterne. Vi forbeholder os retten til at ændre i oplysningerne uden varsel. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og
ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de forhold, som produktet anvendes under eller de mange andre faktorer, der kan have indflydelse på brug af produktet. Produktet
er beregnet til professionel brug og bør kun bruges af professionelle med den nødvendige viden om og ekspertise i den korrekte brug af produktet. Vi fralægger os ansvaret for
skader, der er opstået ved brug af produktet, hvor Tikkurilas anvisninger ikke er fulgt, herunder f.eks. krav til opbevaring, overflade og vejrforhold, eller hvor produktet er anvendt
til ikke egnede formål. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil vi ikke påtage os ansvaret for de forhold, under hvilke produktet bruges eller for brugen af produktet. I
tilfælde af, at du vil bruge produktet til andre formål end det der anbefales i dette datablad, uden først at have fået vores skriftlige bekræftelse på, at produktet kan bruges til dette,
sker denne brug for egen risiko.
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