
Terrassevask

Terrassevask brukes til rengjøring av
ubehandlete og oljete treflater som terrasser,
terrassebord, gjerder og hagemøbler. Produktet
passer godt på underlag av furu, gran, edeltre
som teak og eik med mer. Klargjør terrassen til
utesesongen. Med Beckers Terrassevask får du
en ren og fin uteplass uten skitt, olje og lakk. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
3 m²/l

INNEHOLDER
SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM
DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM
TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL
CELLULOSE

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Passer til mange ulike typer treoverflater
Passer godt til rengjøring før oljeing eller beising
Løser effektivt opp gammel olje
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Påføre
Blanding: Bland 1 del produkt til 9 deler vann alt. en boks
med Beckers Terrassevask blandes i 4,5 liter kaldt vann i
et åpent plastbeholder under omrøring. La blandingen
stå i ca 5-10 minutter og rør før bruk. Blandingen skal
brukes i løpet av 2-4 timer. 5 liter bruksklar løsning er nok
til omtrent 13-15 m2 (ca. 3 m2 / liter).

Bruksområde: Påfør jevnt med en børste eller rulle, la
virke i 15-30 minutter. Hardt overflater maksimalt 10 min.
Tilsett mer "blanding" om nødvendig for å holde
overflaten fuktig. I varmt og solrikt vær, bør overflaten
fuktes med vann før behandling, slik at blandingen ikke
tørker for raskt.

Vask: Bearbeid overflaten med børste eller
høytrykksrens, skyll grundig med vann. Bruk ikke-
skrapende verktøy (f.eks. Terrasseskrubb, skotsk brite
eller tilsvarende). Unngå for høyt trykk under trykkvask,
da alderen trevirke lett kan skade. Tungt tilsmussede /
mørklagte overflater kan kreve flere behandlinger.

Etterbehandling: Eventuell fjerning av trefiber fjernes
ved lett sliping. Vaskede terrasseoverflater behandles med
Beckers Elit Treolje. Hardved (møbler) behandles med
Beckers Elite Edeltreolje i henhold til instruksjonene.

Viktig
GENEREL INFORMASJON: Ferdigblandet Beckers
Terassevask kan ha en etsende og blekende effekt på visse
materialer. Dekk glass, klinker, delikate planter, tekstiler
og andre overflater som ikke skal vaskes. Skyll direkte
med vann hvis midlet kommer i kontakt med en avdekket
overflate.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark,
brosjyrer

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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