ADDA
MULTIFJERNER

Lakkfjerner og grunnrengjøringsmiddel til vinyl og steingulv samt andre overflater som
tåler sterkt alkaliske påvirkninger
ADDA MULTIFJERNER kan brukes til å fjerne Finish, polish eller lakk. Den må ikke
brukes på alkalieømfintlige belegg som f.eks. linoleum, gummi eller tregulv.

BRUKSANVISNING
Forarbeid:

ADDA MULTIFJERNER er konsentrert og kan blandes helt ned til 1 del ADDA
FJERNER og 5 deler vann. For vanskelige tilfeller kan den brukes konsentrert. Må
brukes med stor forsiktighet. Etsende.

Påføring:

ADDA MULTIFJERNER løsningen fordeles over et passende område med klut,
svamp, pensel eller mopp. (Må ikke tørke inn).
La løsningen virke i 5-10 minutter.
Gulvet skures, og den skitne løsningen fjernes. Det kan brukes en
stålmalingsskrape for slitte overflater, eller en sterk skuresvamp og en stålbørste
for ruglete overflater. Skyll deretter rikelig med vann, gjerne i flere omganger.
(For dårlig ettervask og skylling kan resultere i hvite skjolder). Gjenta behandlingen
hvis nødvendig.
Alkalieømfintlige belegg som f.eks. linoleum, gummi og tregulv tåler ikke ADDA
MULTIFJERNER.
ADDA MULTIFJERNER skal alltid først prøves på et diskré sted. Forskjellige
overflater gir forskjellige resultater. NB! Vær forsiktig: produktet er etsende.
Det inneholder:
ca 1-5 % ammoniakk,
5-10 % kaliumhydroksid, 2 aminoetanol

Rengjøring:

Eventuelt spill vaskes bort med mye vann.

TEKNISKE DATA
Helsefaremerking:

Etsende.

YL Merking:

Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler.

Farge:

Klar.

Spesifikk vekt:

1,01 g/cm

Brukstemperatur:

ned til 6oC.

Blandingsforhold:

Brukes konsentrert eller etter bruksanvisning.

Rengjøring:

Med vann.

Emballasje:

0,5 l flasker i kartonger á 15 st, og kanner a 2,5 liter.

Lagring:

3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.

pH verdi

Konsentrert ca 13.

3.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre
anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis.
Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar
for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.
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