
BESKRIVELSEBESKRIVELSE BioWash er et rengjøringsmiddel for fjerning av mugg og alger

BRUKSOMRÅDERBRUKSOMRÅDER Ny og tidligere malt betong, gips, murstein og metalloverflater. Anbefales til bruk før påføring av
BioRid, BioRid Spray eller ProSeal-behandlinger.

PRODUKT-PRODUKT-
EGENSKAPEREGENSKAPER

Ny og tidligere malt betong, gips, murstein og metalloverflater. Anbefales til bruk før påføring av
BioRid, BioRid Spray eller ProSeal-behandlinger.
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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.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

ForbrukForbruk Avhengig av overflatene.

Størrelser på spannStørrelser på spann 5 l, 25 l, 900 l

PåføringsmetodePåføringsmetode Sprøyting, svamp eller pensel

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) Ca. 1,0 kg/l, ISO 2811

LagringLagring Lagringstid 2 år. Plutselige temperaturendringer bør unngås. Ikke frys. Fortynnet
løsning skal ikke lagres.
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BRUKSANVISNINGERBRUKSANVISNINGER

PåføringsforholdPåføringsforhold
Overflaten som skal behandles må være tørr, temperaturen på luften og overflaten minst +5 ° C, og den relative fuktigheten i luften
under 80%

Påfør BioWash fortynnet med vann (blandingsforhold 1:50) over de mugne overflatene med svamp, børste eller spray. La den virke
i omtrent 20 minutter. Mens overflaten fremdeles er våt, fjerner man mugg ved å børste eller høytrykksspyle (200 bar). Vask
deretter overflatene godt med rent vann fra topp til bunn.

Etterbehandling

Påfør BioWash fortynnet med vann (1 del vaskemiddel, 50 deler vann) på hele overflaten. La det tørke. Påfør BioRid eller BioRid
Spray på den behandlede overflaten innen 24 timer. For porøse og absorberende overflater,grunn med ProSeal før du påfører
BioRid eller BioRid Spray.

Helse- og sikkerhetsmerkingHelse- og sikkerhetsmerking
Advarsel.Advarsel.  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk vernehansker. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter.

GHS07
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