
BESKRIVELSEBESKRIVELSE Rengøringsmiddel til grundig rengøring af overflader.

ANBEFALETANBEFALET
ANVENDELSEANVENDELSE

Ny og tidligere malet sement, gips, mursten og metaloverflader. Anbefales før påføring af BioRid,
Biorid Spray og ProSeal.

PRODUKTPRODUKT
EGENSKABEREGENSKABER

Ny og tidligere malet cement, gips, mursten og metaloverflader. Anbefales før påføring af BioRid,
Biorid Spray og ProSeal.
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TIKKURILA

BIOWASH
RENGØRINGSMIDDEL

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.



TEKNISK DATATEKNISK DATA

RækkeevneRækkeevne Afhænger af rengøringsbehov.

Emballage størrelseEmballage størrelse 5 l, 25 l, 900 l

FortynderFortynder Vand.

Fortyndes med vand 1:2 or 1:50 alt efter anvendelsesområde.

PåføringsmetodePåføringsmetode Spray, svamp eller børste.

Massefylde (kg/l)Massefylde (kg/l) ca. 1.0 kg/l, ISO 2811

OpbevaringOpbevaring Holdbarhed: 2 år. Undgå pludselige temeraturskift. Opbevares frostfrit. Produktrester
kan ikke gemmes.
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PÅFØRINGSINSTRUKTIONERPÅFØRINGSINSTRUKTIONER

PåføringsforholdPåføringsforhold
Overfladen skal være tør. Overflade- og lufttemperatur mindst +5 °C, og den relative luftfugtighed under 80%.

Blanding af komponenterBlanding af komponenter
Fortyndet med vand, blandingsforhold enten 1:2 eller 1:50 afhængig af formålet.

ForbehandlingForbehandling
Beskyt glas, aluminum og andre lignende overflader, som kan blive beskadiget af rengøringsmidlet. Anvend egnet ansigtsmaske.

Påfør fortyndet BioWash (1:50) med sprøjte, svamp eller børste. Lad opløsningen virker i ca. 20 minutter. Mens overfladen stadig
er våd, fjernes belægninger med enten børste eller højtryksrenser.Skyl overfladen grundigt med vand fra toppen og ned.

Efterbehandling:

Påfør fortyndet BioWash (1:50) på hele overfladen. Lad overfladen tørre. Påfør BioRid eller BioRid Spray indenfor 24 timer. Porøse
og sugende overflader grundes med ProSeal før påføring af BioRid eller BioRid Spray.

Sundheds- og sikkerhedhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008Sundheds- og sikkerhedhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008
Advarsel.Advarsel.  Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Brug egnede beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

GHS07
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