Skalflex Alt-Rens

Facaderens til puds, tegl, beton og træ

Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Alt-Rens er et afrensningmiddel mod grimme
belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs på
udendørs flader.
Anvendelsesområder
Skalflex Alt-Rens anvendes til udendørs rengøring.
Kan anvendes på tagsten, sten, fliser, murværk, puds,
beton og vandskuring. Også velegnet til havemøbler,
træværk, krukker, båd, campingvogn m.m..
Skalflex Alt-Rens bliver transparent ved optørring.
Til udendørs brug.
Opblanding
Skalflex Alt-Rens 2 liter er et koncentrat og skal opblandes
med rent, koldt vand efter nedenstående forhold:

Klargøring af underlag
Området, der ønskes behandlet, skal være frit tilgængeligt for Skalflex Alt-Rens. Dvs. at vegetation langs facaden,
nedfaldne blade på flisearealer, løst snavs m.m. fjernes før
afrensning med Skalflex Alt-Rens.
Påføring
Arbejdet bør udføres i en tørvejrsperiode for at opnå
optimal virkning.
Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller alm. havesprøjte. Anvendes havesprøjte bør der sprøjtes to gange
med kort interval i samme arbejdsgang. Anvendes sprøjte
anbefales brug af egnet beskyttelsesmaske og -handsker.
Svære belægninger bearbejdes med kost eller børste.
Hold børn og kæledyr på afstand mens produktet påføres.

Alm. besmudsning:
1 liter Alt-Rens til 20 liter rent, koldt vand (1:20).

Lad produktet virke 2-5 døgn i tørvejr før det behandlede
område rengøres med vand og børste eller højtryksrenser.

Svær besmudsning:
1 liter Alt-Rens til 10 liter rent, koldt vand (1:10).

Svære belægninger kan kræve 2 x behandling.
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Skalflex Alt-Rens
Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data
Opblanding:
			
Forbrug:
Døgntemperatur:
Rengøring:
Opbevaring:
Mal-kode:
			

Koncentrat.
Opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:10 eller 1:20
8-10 m2 pr. liter
Min. +5°C
Vand
Tørt og frostfrit
Brugsklar blanding: Mal-kode 00-1 (1993)
Koncentrat: Mal-kode 00-3 (1993)

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.
FARE

I ufortyndet tilstand:
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P280
Bær beskyttelseshandsker/-tøj, øjen- og ansigtsbeskyttelse.
P303/361/353/310
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret).
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
Skyl/brus huden med vand.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.
P305/351/338/310
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indeholder:
Benzyl-C12-16 alkydimethyl, chlorider, CAS.nr. 68424-85-1
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2 liter koncentrat
DB-nr: 5042132

