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Målartvätt inomhus före målning.

Inne
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Dosering: Vid tvätt av kraftigt smutsad yta, blanda 5 dl Målartvätt med 5 liter ljummet vatten. Vid mindre 
smutsad yta 1-2 dl till 5 liter ljummet vatten.

Spädning: Beroende på nedsmutsning, tag 1-5 dl Målartvätt till 5 liter vatten.

Åtgång: ca. 5–7m2/l.

Användning: Lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. Använd svamp, trasa eller 
målarpensel. Vid större ytor kan även lågtrycksspruta användas. Låt tvättlösningen verka i några minuter. 
OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättlösning. Bearbeta ytan med mjuk borste eller svamp tills all smuts är 
helt upplöst och torka därefter med väl fuktad trasa. Eftertorka med ren fuktig trasa eller svamp som sköljs i 
rent vatten och låt därefter torka ordentligt före målning. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögo-
nen spola genast med vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd.

Målartvätt inomhus före målning.
Målartvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt målade ytor från smuts och fett före 

målning. Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färger. Målartvätt är högkoncentrerad och 

biologiskt nedbrytbar. Målartvätt etsar inte glas eller aluminium.



>> Enkel och effektiv rengöring av målade ytor  inomhus.

>> Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färger.

>> Målartvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar.

>> Målartvätt etsar inte glas eller aluminium.
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Lågtrycksspruta Pensel / Roller Tvättsvamp
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Målartvätt finns i 1l och 5l förpackningar.
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www.biokleen.se

BIOkleen – Produkter för proffs och hemmafixare.

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd

Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd 

tel 0522-339 90 

Följ oss på FB

http://www.biokleen.se/
https://www.facebook.com/BIOkleen.se/

