
BESKRIVNINGBESKRIVNING Vattenspädbart rengöringsmedel

REKOMMENDERADREKOMMENDERAD
ANVÄNDNINGANVÄNDNING

Iso A-Clean ska användas på utvändiga ytor, såsom tak, fasader, stenläggning, takfönster,
sockelbanor och väggar.

PRODUKTEGENSKAPEPRODUKTEGENSKAPE
RR

Tar effektivt bort smuts och fett.
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TIKKURILA

ISO A-CLEAN

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

GlansGlans -

SträckförmågaSträckförmåga 2 -6 m²/l
Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.

BurkstorlekarBurkstorlekar 5 l, 25 l, 200 l, 950 l

BlandningsförhållandeBlandningsförhållande Späds ut till 1–2 %

AppliceringsmetodAppliceringsmetod Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under appliceringen.
Iso A-Clean levereras som ett koncentrat.
- färdigblandad lösning för mycket smutsiga ytor: 1 del Iso A-Clean till 25 delar vatten
(2 %-lösning)
- Färdigblandad lösning för vanligt underhåll och rengöring före målning: 1 del Iso A-
Clean
till 50 delar vatten (1 %-lösning)
Applicera med pensel, borste eller spruta (hög/lågtryck)
Vid rengöring av vertikala ytor rekommenderas att amn använder en lågtrycksspruta
utöver pensel och borste
Applicera Iso A-Clean tills ytan är mättad.

All överskottsvätska måste samlas in. Låt den inte rinna ner i mark, bäckar eller
avlopp.
Utför alltid en testapplicering för att säkerställa att produkten och ytorna är
kompatibla.
Användning av en högre koncentration ökar inte effektiviteten av Iso A-Clean.

TorktidTorktid -

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) 1

Volymtorrhalt (%)Volymtorrhalt (%) 50

VOCVOC Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala
föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen
eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter
VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h) 
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APPLICERINGSINSTRUKTIONERAPPLICERINGSINSTRUKTIONER

AppliceringsförhållandenAppliceringsförhållanden
Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C.

GrundmålningGrundmålning
Rengör med hjälp av högtryckstvätt. Applicera Iso A-Clean i färdigblandad lösning när ytan är torr.
Om Iso A-Clean används för vanligt underhåll är förbehandling inte nödvändigt.

PRODUKTDATABLAD 06.04.2021

ISO A-CLEAN

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.


