
Utendørsvask

Beckers Utendørsvask er et effektivt
rengjøringsmiddel som løsner fett, skitt, sot og
lettere angrep av alger og mugg. Beckers
Utendørsvask kan brukes på alle typer overflater
utendørs. Produktet kan både brukes til løpende
vedlikehold og til rengjøring før maling, se
blandingsforhold. Med vedlikeholdsrengjøring
blir overflatene rene og opprettholder glansen.
Ved rengjøring før maling blir overflaten matt
for bedre feste. Malingen holder lenger når huset
er rent, så vedlikehold fasaden med Beckers
Utendørsvask. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
15 - 150 m²/l

INNEHOLDER
AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE,
C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM
POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Kan brukes som vedlikeholdsvask
Påvirker ikke fargen
Skånsom mot miljøet
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Påføre
VEDLIKEHOLDSVASK: 1 dl Beckers Utendørsvask til 2
liter vann. 1 liter er nok til 150m2.

VASK FØR MALING ELLER VED BRUK AV
HØYTRYKKSPYLER: 1 dl Beckers Utendørsvask til ca. 1
liter vann. 1 liter holder til ca. 80m2.

TIL SVÆRT SKITNE FLATER ELLER FLEKKER: 1 liter
Beckers Utendørsvask til ca. 1 liter vann. 1 liter holder til
ca. 15m2.

BRUK: Fukt de flatene som skal rengjøres med vann.

FOR VASK AV MINERALSKE OG
METALLOVERFLATER: se egne anbefalinger. 

VASK AV TREFLATER: Påfør vaskemiddelet med svamp
eller børste nedenfra og oppover og la det virke i 15
minutter. Man kan med fordel bruke skumsprøyte. Sprut
skummet nedenfra og oppover og bruk gjerne varmt
vann. Vær forsiktig ved bruk av høytrykk så ikke vannet
trenger inn i skjøter og ubeskyttet tre. Skrubb overflaten
med en rotbørste eller slipesvamp. Skyll deretter nøye
med vann – helst med vannslange og lunkent vann.

OBS! Ikke bruk slipesvamp ved vedlikeholdsvask.
Etterbehandle gjerne med flater som hadde mugg før
rengjøring med Beckers Sopp- og algemiddel. 

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og
hjemmesider.

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

Viktig
MERK! Ikke bruk skurepad til vedlikeholdsvask.
Overflater som var befengt med overflatesopp eller mugg
før rengjøring, påføres Beckers Sopp og Algemiddel og la
tørke. For mer informasjon, les

arbeidsrådene våre, faktaark, 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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