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BRUGSANVISNING NEUTRALON - KLAR TIL BRUG
Neutralon Klar til brug er et algemiddel baseret på nedbrydelige kationiske tensider.
Produktet virker kemisk er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle overflader.
Neutralon Klar til brug skal ikke fortyndes. NeutralonKlar til brug indeholder 0,5 % aktivstof.

ANVENDELSE
Neutralon Klar til brug anvendes på alle typer af hårde overflader, såsom cement, fibercement, beton/- og lertegl, træ, glas, metal, plast, EPDM, PVC og
TPO.
Overfladen skal være tør inden påføring. Neutralon Klar til brug påføres med vandkande med spredebom eller sprøjte.
Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at foretage en mekanisk rensning inde påføring af midlet.
Der benyttes handsker under påføringen.
Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn overflade uden alger og smuds.
Produktet anvendes ved minimum +5°C – og overfladen skal være fri af is/- og snerester.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder
bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i brugsopløsningen.”

TEKNISKE DATA
Indeholder: 		
Rækkeevne: 		
Kulør: 			
Emballagestørrelse:
Vægtfylde: 		
Tørstof: 			
Viskositet: 		
Opbevaring: 		
Påføringsmetode: 		

Didecyldimethylammoniumchlorid
4-6 m2/l ved en 0,5 % aktivstof opløsning.
Klar væske.
1 liter flaske med kapsel og 5 liter plast dunk.
1 g/ml.
Brugsklar 0,5 % aktivstof hvilket svarer til 5 gram/liter.
Tyndtflydende.
Køligt, frostfrit og i tætlukket emballage. Utilgængeligt for børn.
Vandkande med spredebom eller sprøjte.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 11.01.2018.
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