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Produktbeskrivelse
Anvendes udendørs til almindelig rengøring af havemøbler i træ og plast. 
Pinotex Møbelrens opløser snavs, belægninger o.lign.
uden at skade tidligere behandling.

Brugsvejledning
Omrystes grundigt inden brug.
Underlaget / arbejdsområdet afdækkes inden behandling. Behandlingen 
bør udføres et sted med gode afløbsforhold. Afdæk evt. arbejdsområdet 
med plastik-afdækning eller med en vandtæt pressening.

Pinotex Møbel Rens leveres koncentreret og skal inden brug fortyndes til 
brugsklar opløsning, i forholdet:

1 del Pinotex Møbel Rens blandes med 4 dele rent vand. 
Rækkeevnen afhænger af underlaget og tilsmudsningsgraden,
normalt 5-10 m2 pr. liter for brugsklar opløsning.

Emnet gøres drivende vådt med rigelige mængder koldt vand. 
Opløsningen påføres træet med en stiv børste. Herefter bearbejdes over-
fladen grundigt. Rengør kun et mindre område ad gangen og skyl straks 
efter med rigeligt rent vand.
 
Efter behandlingen skal træet tørre i ca. 24 timer før der evt. fortsættes 
med oliebehandling. Træets overflade skal være helt tør inden videre be-
handling. Evt. træfiberrejsning bortslibes med slibepapir korn 120-150.

Pinotex Møbelrens
Koncentreret

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette  produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl 
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.
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Produkttype Rengøringsmiddel,  koncentreret

Anvendelsesområde Ude

Vægtfylde 1g/ml.

pH - værdi Ca. 9

Påføring Stiv nylonbørste, nylonsvamp

Emballage størrelse 1 liter

Rengøring af værktøj Vand

Opbevaring Køligt, men frostfrit i tæt lukket 
original emballage.

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 00-1 

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Ingen

Miljøfareklasse Ingen

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.


