
Produktbeskrivelse

Bio Clean er et hurtigt og effektivt virkende rensemiddel mod belægninger,
udendørs. Anvendes til rengøring af udendørs træ og muroverflader, som 
er misfarvede eller begroede med alger, mos og skimmelsvamp. 

Bio Clean bør kun anvendes på udendørs overflader, der efterfølgende 
skal malebehandles, da produktet kan blege kraftigt og i visse tilfælde 
misfarve overflader. Man bør altid afprøve produktet på en lille flade først, 
for at se om man får det ønskede resultat.

Behandling

 » Befugt først det område, som skal rengøres med rent vand
 » Bio Clean påføres herefter det område, der ønskes rengjort. Stærkt  

 angrebne områder gennemvædes. 
 » Når brusningen er ophørt indarbejdes midlet grundigt i det angrebne  

 område med en stiv børste. 
 » Efter ca. 20 min. afvaskes der omhyggeligt med rigeligt rent vand.
 » Gentag om nødvendigt behandlingen.
 » Anvendes sprøjte, gennemskylles den efter brug med rent vand.

Sikkerhed og forhold under brug

Bio Clean kan mattere glas, brillestel/glas og misfarve tøj.
Brug arbejdstøj, der kan tåle misfarvning eller beskyttelsesdragt
Beskyt øjne og bar hud mod stænk. Anvend egnede (gummi)handsker og 
beskyttelsesbriller/skærm under brugen.
Undgå indånding af spraytåger ved påføring med sprøjte. Læs også be-
skyttelsesforanstaltninger i sikkerhedsdatablad for produktet.
Bio Clean ætser på metaller.
Beskyt vegetation, metaller og alle overflader der ikke skal behandles med 
afdækningsplast eller lignende.
Bio Clean MÅ IKKE blandes med syre.
Kommer Bio Clean på metal eller glas, skylles straks meget grundigt
med rigeligt vand.

Lærketræ (Sibirisk) skal altid afvaskes grundigt med Bio Clean inden over-
fladebehandling. Dette gælder også ved helt nyt, ubehandlet lærketræ.
Se også særskilt behandlingsanvisning for lærketræsterrasser.

For mere information se Sikkerhedsdatablad for produktet
Sikkerhedsdatablad kan downloades på www.sadolin.dk
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke gives på grund af de 
mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved 

anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Kun til udendørs brug 
Type: Natriumhypoklorit opløsning 8-10 % aktiv chlor
pH- værdi: 10,7
Rækkeevne: 10-30 m²/liter. 
Påføring: Pensel, børste, sprøjte 
Fortynding: Skal ikke fortyndes
Emballage størrelse: 1-, 5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt tillukket original emballage
MAL kode: (1993): 00-4

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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