Skalflex Flise-Rens

Rensemiddel til udendørs flise- og cementbelagte områder
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Produktinformation
Produktegenskaber
Skalflex Flise-Rens anvendes til afrensning af beton og alle
typer støbte cementsten udendørs.
Fjerner flisepest, grønne og sorte belægninger, fedtede
overflader og snavs på udvendige cement- og betonoverflader.

Afhængig af besmudsningsgrad og vejrforhold kan virkningen ske langsomt og først være fuldt synlig i løbet af
nogle måneder. Genstridige belægninger kan med fordel
bearbejdes med kost/børste. Anvend evt. en mere koncentreret opblanding.
Gentag behandling efter behov.

Dosering
Skalflex Flise-Rens fortyndes med rent vand i forholdet 1:3.
Ved meget smudsige arealer kan der anvendes en stærkere
koncentration.
Klargøring af underlag
Mos i fuger bør fjernes før afrensning for at undgå risiko
for brune skjolder. Løst snavs bortfejes.
Påføring
Påføres med alm. havesprøjte i tørvejr. Der skal påføres
et dækkende lag – sprøjt evt. 2 gange med kort interval i
samme arbejdsgang.

Gode råd
Bær gummistøvler under arbejdet. Undgå at børn og
husdyr færdes på arealer, der er under behandling. Undgå
stænk på hud og på emner, der ikke tåler stærk basisk
påvirkning.
Vedligehold
Efter endt afrensning bør fugerne genfyldes med nyt
fugesand for at mindske risiko for uønskede vækster.
Forbrug: 8-10 m2 pr. liter.
Opbevaring: Tørt og frostfrit.
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Skalflex Flise-Rens
Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på
www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

FARE

5 liter: DB-nr. 1819306
I ufortyndet tilstand:
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
P102

Opbevares utilgængeligt for børn.
Indånd ikke sprøjtetåge.

P280 Bær beskyttelseshandsker, -tøj og øjenbeskyttelse.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning.
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
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