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Produktbeskrivelse
Sadolin Husrens er et langtidsvirkende rengøringsmiddel der anvendes
til fjernelse af belægninger på træ, murværk, tagplader og havefliser m.m.
Behandling:
Sadolin Husrens er brugsklar fra dunken.
Kraftigt tilsmudsede overflader rengøres først med Sadolin Grundrens og
efterskylles med rent vand. Overfladen behandles herefter med Sadolin
Husrens.
Områder, der ønskes behandlet, påføres Sadolin Husrens med pensel
eller børste i et tyndt lag. Efter ca. 4 dage kan eventuelle rester fjernes
med stiv børste.
Ved behandling på flisebelægninger kan midlet fortyndes med vand i
forholdet 1 del Sadolin Husrens til 1 del vand og fordeles med vandkande.
Efter ca. 4 dage kan eventuelle rester fjernesmed stiv børste.
OBS!. Beskyt vegetation og alle andre overflader, der ikke skal behandles
med afdækningsplast eller lignende. Ved spild, skylles straks grundigt
med rent vand.
For mere information se sikkerhedsdatablad for produktet
Sikkerhedsdatablad kan downloades på www.sadolin.dk

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Kun til udendørs brug
Type: Rengøringsmiddel med benzalkoniumchlorid
(2,4 %) som aktiv bestanddel.
Påføring: Pensel, børste, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 50 %
Emballage størrelse: 2,5-, 5-, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-3
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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