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Nordsjö Tinova 
Wood Cleaner

 
 
 
 
 
 
 
 
Tinova Wood Cleaner är avsedd för rengöring av terrassgolv,
utemöbler och andra träkonstruktioner utomhus. Avlägsnar
gammal olja och bleker träet. Obs! Skall bara användas när man
skall renovera trallen och olja in den sedan.
 
Behandling
 
Fukta träkonstruktionen med vatten och lägg sedan på
koncentrerad Tinova Wood Cleaner. Låt verka 10 min. Skura
underlaget. Skölj rikligt med vatten. Slipa ytan lätt. Vid behov
upprepa behandlingen. 
Skydda växter och mineraliska material. Använd
skyddsglasögon och skyddshandskar. Tinova Wood Cleaner
etsar glas, aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Förpackning: 1 och 5 liter
Skydda växter och mineraliska material. Använd
skyddsglasögon och skyddshandskar.
OBS! Tinova Wood Cleaner etsar glas, aluminium
och andra alkalikänsliga ytor.
 
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i
avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
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