Kalkohol™ - Algtvätt
Utförande

Produktbeskrivning

Läs noggrant igenom anvisningarna
innan arbetet påbörjas. Produkt- &
Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida malarkalk.se/media

Kalkohol™ är en miljövänlig kalk- och etanolbaserad algtvätt att användas på traditionella putser
och andra mineraliska ytor angripna av alger, lav
och annan påväxt.

Det är viktigt att använda personskydd
vid allt arbete med Kalkohol™, både
skyddsglasögon och andningsskydd gasfilter A (brun) - krävs.

Produkten bygger på de nya rön som kommit fram
under forskningsprojektet ”Ren Puts” som syftat
till att hitta lösningar som är miljövänliga, effektiva
och skonsamma mot mineraliska underlag.

Kalkohol™ appliceras på torrt underlag
med tryckspruta eller manuellt med
kalkborste eller liknande. Skydda vid
behov omgivande vegetation från preparatet.

Användningsområde

Om behandlingen endast avser att avlägsna påväxt behövs oftast inget efterarbete, låt väder och vind göra jobbet.
Eventuellt kan en lätt rengöring genom
borstning utföras.
Vid behov efterbehandlas ytorna för att
säkerställa att inga rester finns kvar.
Om målning, putsning eller andra åtgärder ska utföras så utförs först behandlingen enligt ovan.
Vänta därefter minst ett dygn och utför
sedan rengöring i enlighet med ordinarie
rekommendationer för respektive produkt.
Vid trycktvätt av behandlade ytor bör
hetvattentvätt användas för att ytterligare minimera risken för återkommande
påväxt.
Etanol är brandfarligt, hantera därför
produkten avskilt från antändningskällor
och värme. Vidtag åtgärder mot statisk
elektricitet och använd endast explosionsskyddad el-utrustning.
Förvaras frostfritt i väl ventilerat utrymme, hållbar 5 år i väl tillsluten förpackning.

Kalkohol™ är effektivt för att avlägsna olika typer
av påväxt på mineraliska underlag. Produkten är
främst tänkt att användas på olika typer av kalkoch KC-baserade färger och putser, på natursten
av olika slag samt på betong. Även tegel kan behandlas, kontakta oss för ytterligare information.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad, detta finns på vår hemsida - malarkalk.se/media
Produkten innehåller etanol och kalciumhydroxid
(kalk) samt dubbeldenaturerande tillsatser.
Använd alltid personlig skyddsutrustning enligt
aktuellt säkerhetsdatablad.
Observera att andningsskydd med gasfilter A
(brun) krävs.
Etanol är brandfarligt, hantera därför produkten
avskilt från antändningskällor och värme. Vidtag
åtgärder mot statisk elektricitet och använd endast
explosionsskyddad el-utrustning.

Produktspecifikation
Verksamma
ämnen

Etanol och kalciumhydroxid

Tillsatser

Produkten är dubbeldenaturerad i enlighet med gällande skatteregler och
Läkemedelsverkets specifikationer för
ytdesinfektion

pH

ca 10

Åtgång/m

0,3-0,5 liter/m2/behandling

Rengöring

Rent vatten

Emballage

25 liter plastdunk

Lagring

Frostfritt i väl ventilerat utrymme,
hållbar 5 år i väl sluten förpackning
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