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ALLI VÆK
Anvendelsesområde
Anvendes udendørs til rengøring af murværk før kalkning eller
maling. Produktet er desuden velegnet til rengøring af fliser,
havemøbler, tage, træ- og murværk.

Produktbeskrivelse
Alli Væk er et biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel, der er
effektivt til rengøring og afrensning af belægninger.

Produktegenskaber
Alli Væk er et rengøringsmiddel der effektivt fjerner belægninger
på fliser, havemøbler, tage, træ- og murværk.

Fortynding
Generelt 1:5 med koldt vand
Stærkt forurenede emner 1:3 med koldt vand

Emballage
Alli Væk bliver leveret i 5 L plastdunke

Tekniske data
Udseende

Flydende

Relativ massefylde

≈1

pH

ca. 8

Opløselighed

Opløslig i vand

Malkode: 00-3

Sikkerhed, miljø og ydeevne
Find sikkerhedsdatablad på
www.kalk.dk/da/kundeservice/downloadcenter

Teknisk support
I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

Version
Marts 2017

Vejledende forbrug
En liter brugsklar opløsning rækker ca. 6-8 m²

Udførelse
Alli Væk fortyndes 1:5 med koldt vand og påføres i et jævnt lag
med børste, havesprøjte eller lavtryksrenser. Efter 1-2 dage skal
belægningerne børstes af. Ved særlig kraftige belægninger kan
det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Anvendelsesbegrænsninger
Anvendes bedst mellem 10 og 20 °C
Påfør ikke produktet på solvarme overflader eller i direkte sollys
Underlaget skal være modstandsdygtigt overfor høj alkalitet
Flader der ikke skal behandles f.eks. natursten, metal osv. skal
afdækkes
Beskyt planter og træer i umiddelbar nærhed mod sprøjt og
stænk

•
•
•
•
•

Opbevaring
Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket originalemballage

Rengøring
Værktøj rengøres med vand strakt efter brug

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK
A/S erfaring med produkterne, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i
normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De
tekniske specifikationer er formålstjenlige i forbindelse med information og rådgivning,
men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugen fra at teste og
kontrollere produktets egenthed til det ænskede formål og anvendelse. KALK A/S
forbeholder sig ret til ændriner, der forbedrer produktet eller dets anvendelse.
Denne version annullerer tidligere udgaver.
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