
Produktbeskrivelse
Sadolin Husrens, koncentreret er et effektivt og langtidsvirkende rengø-
ringsmiddel, der anvendes til fjernelse af belægninger på træ, murværk, 
tagplader og havefliser m.m. Kan ligeledes anvendes ved rengøring af 
tomme væksthuse.

Behandling:
Sadolin Husrens, koncentreret skal fortyndes med vand.
Stærkt tilsmudsede overflader vaskes først med Sadolin Grundrens og 
efterskylles med rent vand. Overfladen behandles herefter med Sadolin 
Husrens.

Blandingsforhold:
Før malebehandling 
Sadolin Husrens, koncentreret blandes med vand i forholdet 1:10 og på-
føres overfladen med tryksprøjte, pensel eller børste. Efter ca. 4 dage kan 
eventuelle rester fjernes med stiv børste.

Vedligehold:
Sadolin Husrens, koncentreret blandes i forholdet 1:20. Lad midlet blive 
siddende på overfladen, som forebyggende behandling mod belægninger.

OBS!. Beskyt vegetation og alle andre overflader, der ikke skal behandles 
med afdækningsplast eller lignende. Ved spild, skylles straks grundigt 
med rent vand.
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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: Rengøringsmiddel med benzalkoniumchlorid  
(25 %) som aktiv bestanddel.
Påføring: Pensel, børste, sprøjte 
Fortynding: Skal fortyndes med vand.
Emballage størrelse: 1 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993):
00-3 (koncentreret og fortynding 1:10)
00-1 (fortynding 1:20)

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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