Økologisk produkt til fjernelse af al snavs og atmosfærisk affald.
Beskrivelse
 DERBISWEEP NT er en enzym baseret væske, et økologisk og biologisk rengøringsmiddel til fjernelse
af al snavs og atmosfærisk affald.

Fordele








Biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel
Økologisk alternativ til miljømæssige forurenende stoffer
Stærkt koncentreret formel
Kan bruges præventivt – langsigtet indsats
Indeholder ikke flygtige organiske forbindelser (VOC)
Økologisk rengøringsmiddel, uskadeligt for mennesker, dyr og miljø
Kan bruges på alle almindelige underlag

Anvendelse
Forbrug:
Meget snavs:
Normal snavs:
Forebyggende:
Rengøring af værktøj:
Anvendelse:
Aktivitet:

+/- 10 m2/liter
ufortyndet
fortynd 1 L med 0,5 L vand, påfør i rigelige mængder
fortynd 1 L med 1 L vand, Påfør i rigelige mængder
med vand
mellem +8°C / +30°C på en tør overflade
Slutresultatet ses efter 2 til 3 dage afhængigt af vejrforholdene

Emballage

Dette dokument annullerer og erstatter ethvert andet dokument tidligere offentliggjorte.
Alle viste værdier er nominelle og underlagt normale fabrikationstolerancer.
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Tekniske data
Karakteristisk:
Massefylde:
VOC:

gennemsigtig grøn og lugtfri
1 kg / L
0%

Opbevaring
3 år. Opbevares på et køligt (max 20°C) sted, fri for frost.
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Brugsanvisninger
• Fjern løst snavs og affald fra overfladen
• Kraftig snavs: Brug ufortyndet
• Normal snavs: Fortynd 1 L med 0,5 L vand, Påfør I rigelige mængder
• Forebyggende: Fortynd 1 L med 1 L vand, påfør I rigelige mængder
• Før du anvender DERBISWEEP NT på et porøst underlag fugtes overfladen med lidt vand.
• Påfør væsken på en tør eller let fugtig overflade med en klassisk sprøjte (højtryks renser som typen Kärcher er
strengt forbudt)
• Lad produktet virke et par minutter, derefter børstes overfladen med en skurebørste - om nødvendigt lad
produktet virke i 2 til 3 dage. Børst overfladen og skyl med rent vand. Børstning og skylning kan ske
samtidig ved at bruge en roterende børste.
• Må ikke anvendelse, når den omgivende temperatur eller underlaget temperaturen er < 8°C. Må ikke
anvendes i høje temperaturs eller i solen.
• Hvis en overfladebehandlning – evt. maling af taget, er planlagt, skylles overfladen med rigeligt vand forud
for overfladebehandlingen.
• Hvis det er nødvendigt gentages proceduren
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