
Penselrens

Rene pensler betyr alt når du skal male. Rengjør
penslene med Penselrens. Penselrens løser opp
de fleste malingene på markedet. Hvis du skal ta
en kort puse fra malingen, kan du bruke
Penselrens for å holde penslene i god stand.
Penselrens inneholder ingen flyktige løsemidler
og har en behagelig lukt. Dessuten er den
skånsom mot miljøet siden den ikke inneholder
noen miljøgifter.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Universal

INNEHOLDER
AQUA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL LAURATE,
C9-11 PARETH-4, TETRAPOTASSIUM
PYROPHOSPHATE, UNDECETH-3, UNDECETH-7

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Løser opp og fjerner maling fra penslene
Rengjør og holder penslene i god stand
Uten flyktige løsemidler og har en behagelig lukt
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Påføre
Det beste er å rengjøre verktøyet rett etter at
malingsarbeidet er avsluttet. Tørk av så mye maling som
mulig fra penselen eller verktøyet. Hell opp passe mengde
penselrens i et kar. Unngå kar som kan forveksles med
mat og plasser det utenfor barns rekkevidde. Dypp
penselen noen ganger i Penselrens til all maling er fjernet.
Skyll godt i vann, eventuelt sammen med litt
oppvaskmiddel. Er malingen tørket, bør penselen stå
noen døgn i Penselrens. Gni penselen så mot bunnen i
karet så igjensittende maling løsner. Skyll godt med vann.

Viktig
Penselrens skader ikke plast, gummi eller tre. Langvarig
kontakt med produktet kan dehydrere huden. Unngå
unødvendige sprut og bruk vernehansker.

Bør oppbevares i temperaturer mellom + 5 ° C og + 30 ° C.
For mer informasjon, les arbeidsråd, brosjyrer og
nettsted.

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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