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TRESTJERNER GULVRENS

_________________________________________________________________________________
Produkttype:
TreStjerner Gulvrens er et specialudviklet rensemiddel, der effektivt fjerner bonevoks, sæberester og
andre urenheder. Hvis disse stoffer ikke fjernes inden slibning og lakering, risikerer man at slibe
bonevoksen og sæberesterne ned i porerne eller i samlingerne på parketten med det resultat, at lakken
skaller af. Dette gælder også for nyt, fabrikslakeret parket, for at fjerne evt. voks, polish og lign.
TreStjerner Gulvrens har en frisk duft og er svagt parfumeret.
Anvendelsesområder:
TreStjerner Gulvrens anvendes til afrensning af ubehandlede, lakerede og malede underlag inden ny
behandling.
Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Brugsanvisning:

TreStjerner Gulvrens blandes med vand i forholdet 1 del TreStjerner
Gulvrens til 10 dele vand. Ubehandlet eg eller egeparket, hvor lakfilmen er
beskadiget eller afslebet til bart træ, afrenses med TreStjerner Gulvrens i
forholdet 1 del TreStjerner Gulvrens til 20 dele vand. Stærkere
koncentration bør undgås, idet dette kan medføre misfarvning af egetræet.
Påfør blandingen på underlaget med en ren klud, og bearbejd underlaget
med en børste. Gentag behandlingen en gang til. Aftør derefter underlaget
med en klud, der er vredet op i rent, lunkent vand.

Påføringsmetode:

Klud, moppe, svamp.

Anbefalet forbrug:

100 m2 pr. l, afhængig af underlaget.

Litervægt:

Ca. 1,01

Fortynder/Rengøring:

Vand.

Emballage/Baser:

1 liter plastikflaske.

Affaldshåndtering:

Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht.
lokale forskrifter.

Bemærk:

Opbevares og transporteres frostfrit. Er basisk; pH ca. 9,5.

Yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere.
Pr.nr.: Under anmeldelse.
Kodenr. (1993): 4-3.

Forbehold:

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox’ viden og er baseret på
omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox’ produkter betragtes som
halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger
udenfor Scanox’ kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet.
Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love.
Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.
Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht., om der er
foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der
skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det
være den norske version, der er gældende.
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