
Malervask Plus

Husk å gjøre rent får du begynner å male.
Malervask er et rengjøringsmiddel som blandes
ut og brukes på alle flater innendørs får maling.
Vasken fjerner fett og smuss effektivt. Ved bruk
av Malervask blir flatene rene og mattere, noe
som gir godt feste når du påfører ny maling.
Produktet kan også brukes til grovrengjøring på
sotete og andre svært skitne flater. Når du har
vasket med Malervask, er flaten klar til
overmaling.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

VERKTØY
Pensel, svamp

INNEHOLDER
AQUA, Kaliumkarbonat, SODIUM GLUCONATE,
ALCOHOL, Alcohol C10-16 Ethoxylate/propoxylate, C6
Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, Alkyl Amide Etoxylate

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Svært effektivt rengjøringsmiddel 
Produktet er konsentrert og spes ut ca 1:5 med vann
Skånsom mot miljøet
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Påføre
BLANDING: Rengjøring før maling: 2 dl Malervask til ca. 1
liter vann.

BRUK: Påfør vaskemiddelet med svamp eller børste
nedenfra og opp og la det virke noen minutter. Skyll med
vann. På svært skitne flater kan det være nødvendig å
skrubbe med rotbørste eller lignende før skylling. Ved
maling, følg anvisningene på forpakningen.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.
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