
NowoClean er et flytende rengjøringskonsentrat som fortynnes med vann før bruk. NowoClean har god rengjøringsevne på smuss, fettbelegg på 
mineraloverflater (f.eks. fasader, tak og flisbelegg) og virker effektivt kjemisk rensende.

Arbeidstemperatur:   Fra 5–35 grader (maks. 85 % RH) 
Størrelse :    25 liter / 200 liter / 1000 liter 
Rengjøring:    Arbeidsredskaper skylles med vann 
Konsistens:    Flytende vannbasert universalt rengjøringsmiddel 
Farge:     Fargeløs 
Lukt:     Svakt såpeaktig 
pH:     Ca. 8 pH fortynnet: 8. 
Fortynning:    Fra konsentrat til bruksklar væske, fortynnes  1:50 deler med vann. 
Oppbevaring:    Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn                                                         
Sikkerhet :    Bruk vernehansker og -briller under både påføring og blanding.
Miljø :     Må ikke komme inn i kloakkavløp, fiskedammer, regnvannstønner til vanning eller andre former for  
    vannmiljø. Avfall skal samles opp og avleveres på den kommunale gjenvinningsstasjonen.
MAL-kode (93):    00-3 (konsentrat) og 00-1 (klar til bruk / fortynnet)

Last ned det nyeste sikkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk for mer informasjon.

TEKNISKE DATA

PRODUKTBESKRIVELSE: 

BRUK: 

ANBEFALING:

BLANDINGSFORHOLD: 

Universal bruk til både manuell og mekanisk rengjøring. 
Brukes til rengjøring av mineraloverflater som betongsten, fliser, grunnmurer, innkjørsler og terrasser, samt på offentlige plasser, gater, fortau, 
industrigulv, fasader, teglstenstak, betong og fibersement.
Husk at overflaten må være helt tørr før behandlingen utføres.

Bruk alltid et testområde for å sikre at produktet og overflaten er forenlige. 
Bør ikke brukes på solceller uten å teste på forhånd.
Ikke bruk til fiskedammer o.l.

Hvis overflaten er svært skitten, kan man bruke NowoClean ufortynnet og la den ligge på overflaten i noen få minutter før man begynner å børste 
manuelt med stiv feiekost, spyle med vannslange eller vaske med høytrykksvasker. 
Ved alm. vedlikehold og rengjøring før taket males, fortynnes produktet med vann i forholdet 1:50. 
Forbruk 4–6 m2 pr. liter i fortynnet utgave 1:50. 

Dette tekniske databladet (TDS) er utarbeidet ut fra vår mangeårige erfaring og nyeste kunnskap på området. Hensikten er å hjelpe håndverkere å velge de riktige materialene 
og bruke dem etter forskriftene. Opplysningene i databladet utgjør ingen garanti og fritar ikke brukerne fra ansvaret for å kontrollere materialet og hvorvidt det egner seg til 
den tiltenkte bruken. Alle nye versjoner erstatter tidligere TDS-versjoner. Sist oppdatert 03.04.2018.
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