
Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end
det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne
formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.pinotex.dk. Råd og udsagn om
produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af
produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle
produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og
vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Pinotex og the Flourish er
varemærker tilhørerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.

Pinotex Grundrens/Terrasserens

Pinotex Grundrens/Terrasserens er et alkalisk
rengøringsmiddel, der anvendes udendørs til afrensning
af træterrasser, hegn, døre o.lign. træværk.
Fjerner effektivt belægninger og smuds fra overfladen.
Pinotex Grundrens/Terrasserens er også yderst effektiv
til afrensning af murværk og flisebelægninger.

Pinotex Grundrens/Terrasserens er koncentreret og skal fortyndes til
brugsklar opløsning inden brug.

Blandingsforhold
Rengøring før malebehandling: Pinotex Grundrens/Terrasserens blandes 1:1
del rent vand.

Almindelig rengøring og vedligehold: Pinotex Grundrens/Terrasserens
blandes 1:20 med rent vand

Grundrens/Terrasserens påføres med stiv skurebørste, nylonkost eller
lignende og bearbejdes godt ind i træoverfladen. Lad opløsningen virke i ca.
15-20 min. Herefter afskylles overfladen omhyggeligt med rent vand.

Ved kraftig begroningsvækst eller ved meget tilsmudsede overflader, kan det
være nødvendigt at gentage behandlingen eller anvende Pinotex
Grundrens/Terrasserens i en kraftigere opløsning: 2 dele Pinotex
Grundrens/Terrasserensblandes med 1 del rent vand. 

Rækkeevnen afhænger af underlaget og tilsmudsningsgraden,
normalt 10-12 m2 pr. liter for brugsklar opløsning.

Bemærkning
Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller
ved høje temperaturer over +25°C.

TEKNISKE DATA

Produkttype: Rengøringsmiddel, koncentreret
Anvendelsesområde: Udendørs
pH - værdi: 10 (koncentreret)
Vægtfylde: 1,0 g/ml
Påføring: Nylonbørste, svamp
Emballage størrelse: 1-, 2,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993):
00-3 Koncentreret
00-1 Brugsklar opløsning

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede
overflader, samt fjernelse af maling ved brug af
varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god
ventilation. Brug egnede personlige værnemidler
som åndedrætsværn og øjenværn.
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