
NowoClean är ett flytande rengöringskoncentrat som förtunnas med vatten före användning. NowoClean har en hög rengöringsförmåga för smuts, feta 
beläggningar på mineralytor (exempelvis fasader, tak och klinker) och har en effektiv kemiskt rengörande verkan.

Arbetstemperatur:   5–35 °C (max 85 % relativ luftfuktighet) 
Förpackning:   25 liter/200 liter/1000 liter 
Rengöring:   Verktyg sköljs med vatten 
Konsistens:   Flytande allrengöringsmedel 
Färg:    Färglös 
Lukt:    Svagt såpliknande 
pH-värde:   Ca 8 pH-värde i utspädd form: 8. 
Utspädning:   Outspädd vätska blir användningsklar efter utspädning med vatten i förhållandet 1:50. 
Förvaring:   Frostfritt och utom räckhåll för barn
Säkerhet:    Bär skyddshandskar och skyddsglasögon under både påföring och blandning.
Miljö:    Får inte hamna i avlopp, fiskdammar, regnvattenbehållare för bevattning eller andra vattenmiljöer. Spill ska samlas  
   upp och lämnas till återvinningsstationen.
MAL-kod (93):   00-3 (outspädd) och 00-1 (användningsklar/utspädd)

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk för ytterligare information.

TEKNISK INFORMATION:

PRODUKTBESKRIVNING: 

ANVÄNDNING: 

REKOMMENDATION: 

UTSPÄDNING: 

Allmän användning till såväl manuell som mekanisk rengöring. 
Används för att rengöra mineralytor som betongsten, klinker, socklar, uppfarter och terrasser, samt på offentliga platser, gator, trottoarer, industrigolv, 
fasader, tegeltak, betong och fibercement.
Tänk på att ytan ska vara helt torr innan behandlingen utförs.

Pröva alltid på ett litet testområde för att säkerställa att produkten och ytan är kompatibla. 
Bör inte användas på solceller utan föregående test.
Får inte användas i fiskdammar och liknande.

Vid svår nedsmutsning kan du låta outspädd NowoClean ligga kvar på ytan i några minuter innan du bearbetar den manuellt med en hård kvast, och 
sedan sköljer med vattenslang eller högtryckstvätt. 
Vid allmänt underhåll, allmän rengöring och före takmålning späds NowoClean med vatten i förhållandet 1:50. 
Räcker till 4–6 m2 per liter vid utspädning i förhållandet 1:50 

Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 03.04.2018.
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