EKSTERIØR

COMPO-CLEAN

Egenskaper

•
•
•
•
•

Bruksområder

•	Utvendig bruk.
• Alle typer kompositt-tre.
• Vertikale og horisontale flater.
• Ideell for terrassebord med riller.

Tekniske data

Farge: Gul-oransje.
Flammepunkt: Ikke brannfarlig.
Løsemiddel: Vann.
Holdbarhet: 1 år i uåpnet originalemballasje.
Egenvekt (ved 20°C): 1,04 ± 0,05.
Emballasjestørrelse: 1L.
Viskositet: Halvflytende gel.
VOC: < 1 g/l.

God
påføringspraksis

Test alltid produktet på et lite område først.
Beskytt alle områder som ikke skal rengjøres, planter, busker, og spesielt aluminium.
Bruk egnet beskyttelse - hansker (gummi/nitril), beskyttelsesbriller og -klær.

Påføringsredskap

Syntetisk- eller nylonbørste i høy kvalitet.
Pensel eller rull (middels til lang luv).
Slange eller høytrykksspyler.

Gode
arbeidsrutiner

Rist eller rør godt før påføring. Må ikke tynnes.
Påføres mellom + 5°C til + 35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmet overflate.
Arbeid alltid langs hele lengden av et bord - til en logisk pause.
På vertikale flater, påfør fra bunn til topp og skyll fra topp til bunn for å unngå striper.

Påføring

Påfør et tykt lag med COMPO-CLEAN på overflaten som skal renses. Store områder bør renses i mindre partier.
La produktet virke i 5 minutter (lengre virketid om nødvendig, avhengig av mengden smuss og forurensninger).
Skrubb overflaten med en stiv nylon-/syntetisk børste.
Skyll med rikelige mengder vann ved hjelp av det høyeste trykk på vannslange eller bruk høytrykkspyler (max. 50 bar).
Om nødvendig, gjenta prosedyren på spesielt vanskelige flekker.
La overflaten tørke i 2 til 3 dager (med god tørk) før eventuell påføring av COMPO-CARE*.

Dekkevne

5-10 m2/liter.
Dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode og overflatens type, tekstur, alder og porøsitet.

Rengjøring

Vann.

Oppbevaring

Oppbevar rester i tett, lukket plast- eller glassbeholder. Må ikke lagres i metallbeholder.
Tåler ikke frost eller høye temperaturer.

Generelt

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er korrekt.
Owatrol kan ikke garantere resultatet da vi ikke har kontroll over de forholdene som våre produkter blir brukt under. For
ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på info@owatrol.com eller kontakt den
lokale OWATROL-representanten for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen.
Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes etter anvisning på etiketten og i det tekniske
databladet.

Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad (HMS) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Utgivelsesdato

Mai 2012.

Vannbasert - Miljøvennlig.
Fjerner enkelt skitt fra overflaten og i dybden.
Hurtigvirkende - fra 5 minutter, avhengig av tilstanden til flaten som skal rengjøres.
Enkel påføring - Gel-konsistens - renner ikke.
Inneholder ikke løsemidler eller parafin. Skader ikke plast, innerduk/-liner til basseng, stein, glass...

* Samme produsent

STOREYS AS
Postboks 52 - 2024 Gjerdrum
Tlf: 08468

COMPO-CLEAN er et varemerke fra

Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.no

06/15 - RCS Tours 331 998 484

COMPO-CLEAN er en kompositt-rens som raskt og enkelt fjerner alle typer smuss (fett, flekker, mose, forurensning...). Klar
til å brukes, fungerer rett fra flasken, bare påfør, skrubb og skyll med vann. Kan brukes på vertikale og horisontale flater kledning, terrassebord...

ADFIELDS

Produktbeskrivelse

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

RENS-/AVFETTING
FOR KOMPOSITT-TRE

