
NowoClean er et flydende rengørings koncentrat, der fortyndes med vand inden brug. NowoClean har en stor rengøringsevne overfor smuds, fedtede 
belægninger på mineralske overflader (f.eks. facader, tage og flisebelægninger), og virker effektivt kemisk rensende.

Arbejdstemperatur:  Fra 5-35 gr. (max 85% RH) 
Emballage :   25 ltr./200 ltr./1000 ltr. 
Rengøring:   Arbejdsredskaber skylles med vand 
Konsistens:   Flydende vandig universal rengøringsmiddel 
Farve:    Farveløs 
Lugt:    Svagt sæbeagtig  
PH:    Ca. 8 pH fortyndet: 8. 
Fortynding:   Fra koncentrat til brugsklar væske, fortyndes 1: 50 dele med vand. 
Opbevaring:   Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn                                                        
Sikkerhed :   Bær beskyttelseshandsker og briller under både påføring og blanding.
Miljø :   Må ikke komme i kloakafløb, fiskedamme, regnvandstønder til vanding eller andre former for vandmiljø, spild skal  
   opsamles og afleveres på den kommunale genbrugsstation.
Malkode (93):   00-3 (koncentrat) og 00-1 (brugsklar/fortyndet)

Hent seneste sikkerhedsdatablad på www.nowocoat.dk for yderligere information.

TEKNISKE DATA

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE

ANBEFALING 

BLANDINGSFORHOLD 

Universel anvendelse til såvel manuel, som mekanisk rensning. 
Anvendes til rengøring af mineralske overflader såsom betonsten, fliser, sokler, indkørsler og terrasser, samt på offentlige pladser, gader, fortove, 
industrigulve, facader, tage af teglsten, beton og fibercement.
Husk, at overfladen skal være helt tør, inden behandlingen udføres.

Lav altid et test område, for at sikre kompatibilitet af produkt og overflade. 
Bør ikke anvendes på solceller uden forudgående test.
Må ikke anvendes til fiskebassiner o.lign.

I grove tilfælde af tilsmudsning kan man anvende NowoClean ufortyndet og lade den ligge på overfladen i nogle få minutter, før man starter manuelt 
med stiv gadekost, spuling med vandslange eller afrensning med højtryksrenser. 
Ved alm. vedligehold og rengøring, før taget males fortyndes med vand i forholdet 1:50. 
Rækkeevne 4-6 m2 pr. ltr i fortyndet udgave 1:50 

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 03.04.2018.

DIRT-STOP 
AGENT

SELF CLEANING  
EFFECT

EXTENDED 
LIFETIME

STRONG 
SURFACE

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


