
BESKRIVELSEBESKRIVELSE Vandfortyndbart rengøringsmiddel.

ANBEFALETANBEFALET
ANVENDELSEANVENDELSE

Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som tagbelægninger, facadebelægninger,
flisebelægninger, ovenlysvinduer, sokler og vægge.

PRODUKTPRODUKT
EGENSKABEREGENSKABER

Fjerner effektivt smuds og fedtede belægninger.
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TIKKURILA

ISO A-CLEAN

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 2-6 m²/l
Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og
overfladens beskaffenhed.

Emballage størrelseEmballage størrelse 5 l, 25 l, 200 l, 950 l

BlandingsforholdBlandingsforhold Fortyndes 1-2%

PåføringsmetodePåføringsmetode Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller.
Iso a-Clean leveres som koncentrat. 

For meget krævende overflader: 1 del Iso A-Clean til 25 dele vand.

For løbende vedligehold og rengøring: 1 del Iso A-Clean til 50 dele vand.

Påføres med 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.
Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere
koncentration.

Massefylde (kg/l)Massefylde (kg/l) 1

Volumen tørstof (%)Volumen tørstof (%) 50

VOCVOC 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)
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PÅFØRINGSINSTRUKTIONERPÅFØRINGSINSTRUKTIONER

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

PrimingPriming
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.

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.
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