MULTICLEAN
Skumspray for rengjøring av
glass, glatte flater og tekstil
–– Gjør vinduer, speil og andre
glatte flater skinnende rene
–– Perfekt til glass, fliser og
rustfrie flater
–– Effektiv som tekstilrens for
møbler, tepper, bilseter etc.
–– For rengjøring og avfetting
før fuging, liming og maling/
lakkering
–– Inneholder ikke skuremidler
eller ammoniakk, etterlater
ingen flekker eller riper
–– Enkel å bruke og med en
behagelig og frisk duft
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

MULTICLEAN er et universalt skumrensemiddel med
hurtig virkning på både tekstiler og glatte eller porøse
overflater. Den er laget for å løse opp organisk smuss
som f.eks matrester, kaffeflekker, fingeravtrykk,
naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m. Den er også
svært effektiv på problemsmuss som fett, nikotin, sot,
gummirester, trafikkfilm og insekter. MULTICLEAN
inneholder ingen skuremidler og etterlater ikke
riper ved rengjøring av glatte flater som speil/vindu,
benkeplater, platetopper m.m. MULTICLEAN løsner
smuss og løfter det opp til overflaten på blant annet
tekstiler (sofa, tepper o.l.) og porøse materialer (mur,
tre). Den er svært praktisk på vertikale flater da
skummet blir hengende igjen uten å renne til smusset
er løst opp fra underlaget.

Flammepunkt: -40 °C
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kjølig og tørt

BRUKSOMRÅDER
MULTICLEAN kan trygt brukes på glatte flater; speil,
vinduer, glassdører på ovn/peis (må være nedkjølt),
PC/TV-skjermer (vær varsom ved bruk på Plasma
TV-skjermer), dører/vegger, plast, harde syntetiske
materialer, bilinteriør, rustfritt stål, lakkerte flater,
porselen, fliser etc., og på tekstiler; tepper, møbler,
bilseter, markiser, telt, klær m.m. MULTICLEAN egner
seg også godt til rengjøring og avfetting før fuging,
liming og maling/lakkering.

DOKUMENTASJON

Forpakning

Art.nr

NOBB-nr

El-nr

NRF-nr

500 ml aerosol

T483071

24021909

1804212

9511421

BRUKSANVISNING
1. Rist boksen med MULTICLEAN godt før bruk.
2. Spray et jevnt lag på overflaten fra en avstand på ca.
25 cm, slik at overflaten blir helt dekket av et hvitt
skum.
3. La skummet ligge på overflaten i ca. 10–60 sekunder,
alt etter hvor skitten overflaten er. På tekstiler
anbefaler vi at skummet alltid får virke i ca. 60
sekunder.
4. Tørk/gni av skummet med en ren lofri klut eller papir.
5. Ved rengjøring av tekstiler kan det være fordelaktig å
støvsuge overflatene etter rengjøring for å få opp siste
rester av smuss som kan ligge igjen blant stoffibrene.
6. Gjenta behandlingen ved behov.
Tips: For fjerning av petroleumsbasert forurensing er
TEC7 CLEANER det beste alternativet.

A20 sjekkliste
Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no
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PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger.
Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er
veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger
utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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