
Lagerbestandighed:

Nowo Metal Roof Cleaning Agent är ett vattenlösligt rengöringsmedel för användning på metalltak. Det innehåller bland annat ammoniak och ska 
spädas med vatten. Rengöringsmedel för takytor i metall. 

Färg:   Färglös 
PH:   11 
Densitet:   1,O 
Förpackning:  5 liter 
Förvaring:  1–30 °C 

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING

EGENSKAPER

KOMMENTARER

Används omedelbart före målning. 
Läs etiketten och säkerhetsinformationsbladet innan du hanterar produkten. Använd handskar när du hanterar produkten. Får inte blandas med andra 
kemikalier. 
Innehåller ammoniumföreningar och en blandning av emulgerande tensider. 
Späds med vatten i förhållandet 1 del rengöringsmedel och 4 delar vatten. 
Blandning: Ska blandas med vatten. 1 del Nowo Metal Roof Cleaner, 4 delar vatten. 
Rengör metalltak med Nowo Metal Roof Cleaner. Rengöringsmedlet påförs på hela taket, som sedan högtrycksspolas med vatten efter 15 minuter. 
Rengöring av metalltak med Nowo Metal Roof Cleaner: Avlägsna rost och lös smuts. En stålborste kan användas vid behov. Påför blandningen av 
rengöringsmedel och vatten på taket och vänta i 15 minuter innan du sköljer taket med en högtrycksvattenspruta. 
Ytan måste få tid att torka innan den målas med Nowocoats metallfärg till tak. 

Avlägsnar effektivt smuts, fett, olja, etc. 
Är dessutom mycket effektiv på zinktak, där en förbättrad vidhäftning kan uppnås genom att behandla taket med Nowo Metal Roof Cleaner. 

Börja alltid med att påföra på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som skall behandlas är kompatibla. 
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PRODUKTBESKRIVNING

Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 11.09.2018.
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