
Anvendelsesområde:
Afrensning af smuds på porøse, mineralske, syrebestandige

overflader, som f.eks. klinker, tegl og natursten. IKKE

EGNET til behandling af synligt kalk-sandstensmurværk.

Egenskaber:
Brugsklar, svagt sur rensepasta, som ikke indeholder hver-

ken saltsyre eller fri flusssyre.

Alkutex Facaderens opløser skånsomt, men effektivt, over-

fladesmuds uden at påvirke byggematerialet nævnevær-

digt.

Forvanding er ikke påkrævet, da den thixotrope konsistens

bevirker, at pastaen ikke tørrer ud med det samme. Alkutex

Facaderens er nemt og økonomisk at arbejde med (mini-

malt spild).

Forbrug:
Afhængigt af underlagets struktur og tilsmudsningsgraden

anvendes mindst 0,1 kg/m².

Vurderes iøvrigt ved udførelse af prøveareal.

Leveringsform:
Emballage: Plastspand.

Indhold: 5 kg, 30 kg.

Konsistens: Pastøs.

Brugsanvisning:
Der bør altid foretages en prøveafrensning på en ikke-frem-

trædende flade.

Alkutex Facaderens påføres med pensel, børste eller rulle

den tørre overflade i et jævnt lag. Særligt tilsmudsede

områder behandles desuden mekanisk med en stiv børste. 

Pastaen skal nu virke i 5-30 min., hvorefter der spules

grundigt med hedvandsrenser. Der må ikke sidde rester af

virksomt middel tilbage, hverken i fordybninger eller på

overfladen.

Udsatte flader af f.eks. glas, træ og metal skal afdækkes og

planter og træer skal beskyttes.

Spildevand:
Det nedvaskede materiale opsamles i størst muligt omfang

og neutraliseres med 0,1 kg kalk pr. kg rensepasta forbrugt. 

Det kan herefter skylles bort med vand til kloak, dog ikke

afløb kun beregnet for overfladevand.

Lagerholdbarhed:
Ved kølig, men frostfri opbevaring i tæt lukket orginal

emballage er holdbarheden 1 år.

Arbejdsmiljø:
Der henvises til særskilt brugsanvisning/sikkerhedsdatablad.
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Mærkning:
Symbol: C, ætsende.

Indeholder: Ammoniumhydro-genflourid.

Farlig ved indånding og ved indtagelse. Ætsningsfare.  

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand

og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker- og

-briller/ansigtsskærm under arbejdet. Må ikke opbevares

sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstof-

fer. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stof på

huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

MAL-kode: 00-6 (1993)

PR-nr.: 314334

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data: 
Materialebasis: Hydrogenfluorid, indtyknet.

Bæremiddel: Vand.

pH-værdi: 5.

Viskositet: 1200 mPas


