
BESKRIVELSEBESKRIVELSE Vanntynnet rengjøringsprodukt

BRUKSOMRÅDERBRUKSOMRÅDER Iso A-Clean skal brukes på utvendige overflater, som tak, fasader, belegningstein, takvinduer,
grunnmur og vegger.

PRODUKT-PRODUKT-
EGENSKAPEREGENSKAPER

Tar effektivt bort smuss og fett
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ISO A-CLEAN

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

Størrelser på spannStørrelser på spann 5 l, 25 l, 200 l, 950 l

BlandingsforholdBlandingsforhold Fortynn til 1–2 %

PåføringsmetodePåføringsmetode "Bruk vernehansker og vernebriller under påføring.
Iso A-Clean leveres som konsentrat.
- ferdigblandet løsning for veldig skitne overflater: 1 del Iso A-Clean til 25 deler vann
(2% løsning)
- Ferdigblandet løsning for normalt vedlikehold og rengjøring før maling: 1 del Iso A-
Clean
til 50 deler vann (1% løsning)
Påfør med pensel, børste eller spray (høyt/lavt trykk)
Når du rengjør vertikale overflater, anbefales det å bruker en lavtrykkssprøyte i tillegg
til rengjøringskost/pensel.
Påfør Iso A-Clean til overflaten er mettet.

All overflødig væske må samles opp. Ikke la den renne i jord, bekker eller avløp.
Utfør alltid en testapplikasjon for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.
Å bruke en høyere konsentrasjon øker ikke effektiviteten til Iso A-Clean.

Volum tørrinnhold (%)Volum tørrinnhold (%) 50

VOCVOC Unngå søl i avløp, vassdrag eller naturen. Kast produktet i samsvar med lokale
forskrifter for farlig avfall. Returner tom, tørr emballasje for gjenvinning eller kast i
samsvar med lokale forskrifter
VOC: Maks. 30 g/l (kat. A/h)
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BRUKSANVISNINGERBRUKSANVISNINGER

PåføringsforholdPåføringsforhold
Temperaturen må være mellom 5–30 °C.

GrunningGrunning
Rengjør med høytrykksvasker. Påfør Iso A-Clean i ferdigblandet løsning når overflaten er tørr.
Hvis Iso A-Clean brukes til regelmessig vedlikehold, er ikke forhåndsbehandling nødvendig.
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