TCano Norge AS

TEAKRENS 7xM
Bruksområde:
Velegnet for fjerning av olje, lakk og forurensing i alle typer
treverk. Produktet er tilnærmet luktfritt.
Teakrens 7xM er i pastaform og tykkelsen på laget bør være
tykkere enn laget som skal fjernes. På teakdekk som er oljet/
forurenset vil det normalt greie seg med relativt tynt lag.
Sett alltid en liten prøve først. Prøvesettingen vil gi en god
indikasjon på virketid/forbruk.
Påføring:
Teakrens 7xM må røres godt om før bruk! Påføring gjøres
greit med en pensel eller rulle.
Forbruk:
Teakdekk med olje/forurensing: 1,0 ltr til 6 - 12 m²
På tykkere lakklag kan det medføre større forbruk.

Brukerveiledning:
Virketid/Bruksanvisning:
Kan virke fra 15 minutter til flere timer, avhengig av tykkelsen på olje/lakk/maling/forurensing. Når du lett skraper
ned til bart treverk er det klart for å vaskes av. Ikke start
avvaskingen for tidlig. Ved lengre virketid kan det være
nødvendig med tilføring av mer produkt for å hindre opptørking. Sett alltid en liten prøve først!
Normalt er det kun nødvendig med et relativt tynt lag for å
fjerne olje i teakdekk.
Oppløst olje/lakk/maling/forurensing kan fjernes med vann
og skrubb. Varmt vann øker effektiviteten, men det fungerer
også med lunkent eller kaldt vann.
Vask av nedenfra og oppover på loddrette flater. For å hindre
produktet i å tørke opp når lengre virketid er nødvendig, kan
det dekkes over med tynn plast (f.eks. "GlaPak").
Om det må brukes tykkere lag av pastaen kan man fjerne
en del av pastaen med skrape/nal før avvasking. Sjekk i så
fall først om olje eller lakk er løst opp.
Kan skade visse typer plast/akrylflater. Skader ikke gelcoat,
glass eller metall. Ikke klassifisert som brann-, helse- eller
miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.
NB! Utvis forsiktighet ved tilliggende områder som er lakket
eller malt med oljebaserte produkter . Dekk disse til.
Inneholder: dimethylsuccinat
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