
Malervask

Beckers Malervask er et ferdigblandet middel for
effektiv rengjøring innendørs før maling.
Beckers Malervask tar bort fett og smuss m.m.
Behandlede overflater blir rene og mattes ned,
noe som gir et bra feste for ny maling. Beckers
Malervask kan også anvendes til grovrengjøring
av f.eks. sotete overflater eller andre svært
møkkete overflater. Merk: Høyblanke overflater
mattes ned av behandlingen. Beckers Malervask
er biologisk nedbrytbart.

Inneholder < 5% ikke-ioniske overflateaktive
stoffer (vaskeaktive midler).

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
-

VERKTØY
Sprøyte

INNEHOLDER
AQUA, ETHANOLAMINE, ALCOHOL, C6 Alkylglukosid,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
LAURAMINE OXIDE

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Rengjør effektivt innendørs overflater før du maler
Produktet er klart å blande og det kreves ingen skylning
Lett for miljøet
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Påføre
Påfør løsningen med sprayflasken. Løsningen er
ferdigblandet og danner et skum på den overflaten du vil
rengjøre. La middelet virke i noen minutter, tørk deretter
av overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Hvis du
bruker en klut av et annet materiale, må du bruke mer
vann ettersom slike kluter ikke suger opp de møkkete
rengjøringsrestene like godt.

Når du er ferdig med å male
Uherdet maling og herder skal behandles som
spesialavfall i henhold til gjeldende krav for spesialavfall.

Viktig
Dekk glass, fliser og metalloverflater for å unngå
langvarig eksponering av vaskemiddel som kan ha en litt
korrosiv effekt. Langvarig kontakt med produktet kan
dehydrere på huden. Bruk vernehansker når du bærer
og briller med fare for sprut.

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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