
Nowo Metal Roof Cleaning Agent er et vandigt rensemiddel klar til brug til metaltage, indeholder bl.a. ammoniak og fortyndes med vand.
Rengøringsmiddel til tagoverflader af metal.

Farve:   Farveløs
PH:   11     
Massefylde:  1,0                     
Emballage:        5 ltr.
Opbevaring:      1°C – 30°C

TEKNISKE DATA

ANVENDELSE

EGENSKABER

BRUGSANVISNING

BEMÆRKNINGER

Anvendes umiddelbart inden applicering af maling. Læs etiket og sikkerhedsdatablad inden håndtering. Anvend handsker ved håndtering af 
rengøringsmidlet. Bland ikke med andre kemikalier. Indeholder ammonium forbindelser samt emulgerende tensid blanding.

Fortyndes med vand 1 del rense middel 4 dele vand.
Blanding: Vand anvendes, 1 del Nowo Metal Roof Cleaning Agent 4 dele vand.

Metaltage rengøres med Metal Roof Cleaning Agent. Påføres med hele taget og efter 15 min højtrykrenses taget med rent vand
Rengøring af Metal tag med Nowo Metal Roof Cleaner: Fjern rust og andet løst skidt, brug evt. stålbørste. Blandingen med cleaner og vand påføres taget 
og efterlades for 15 min. – efterskyl med højtryksrenser. Overfladen skal tørre inden maling med Nowocoat metal roof coating.

Fjerner effektivt smuds fedt og olie mv. Desuden er meget effektiv overfor zinktage, hvor en bedre vedhæftning opnås ved behandling med Nowo Metal 
Roof Cleaner.

Foretag altid et prøve-opstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.

Undlad lagtykkelser over 25μ tør, idet problemer med mellemvedhæftning kan opstå. 

De tekniske angivelser er baseret på laboratorietest og vejledende valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vor 
kontrol, kan vi udelukkende stå inde for produktets kvalitet. Det anbefales derfor, at produktet afprøves under egne forhold med hensyn til relevante 
krav.

PRODUKTBESKRIVELSE

NOWO METAL ROOF CLEANING AGENT

Lagerbestandighed:

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk

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 31.08.2018.


