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TIKKURILA

BIOWASH

WASMIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN SCHIMMEL

BioWash een reinigingsmiddel voor het verwijderen van schimmel en algen.
Nieuwe en eerder geschilderde beton, gips, bakstenen en metalen oppervlakken.
Aanbevolen voor gebruik voordat u BioRid, BioRid Spray toepast.
Nieuwe en eerder geschilderde beton, gips, bakstenen en metalen
oppervlakken. Aanbevolen voor gebruik voordat u BioRid, BioRid Spray toepast.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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BIOWASH
TECHNISCHE GEGEVENS
Afhankelijk van de oppervlakken.
5 l, 25 l
Spuiten, spons of borstel
ongeveer 1,0 kg/l, ISO 2811
Beschermen tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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BIOWASH
Toepassing Instructies

Het te coaten oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht en het oppervlak moet ten minste +5°C zijn
en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Componenten mengen
Verdun met water. Mengverhouding 1:2 of 1:50 afhankelijk van het doel.
Voorbereiding
Bescherm glas, aluminium en andere soortgelijke oppervlakken die door het reinigingsmiddel kunnen worden
beschadigd. Gebruik een gezichtsmasker als uw wil.
Breng BioWash verdund met water met een spons, borstel of spray aan op de beschimmelde oppervlakken.
Wanneer u oppervlakken moet reinigen van schimmel en andere organische vervuiling, gebruikt u een
geconcentreerde oplossing, mengverhouding 1:2. Laat het ongeveer 20 minuten zitten. Terwijl het oppervlak nog
nat is, verwijderd u de schimmel met een borstel of een hogedrukreiniger (200 bar). Spoel het oppervlak met
schoon water van boven naar beneden.
Nabehandeling
Na het reinigen wordt aanbevolen om het oppervlak schoon te maken met een verdunde oplossing,
mengverhouding 1:50 die u niet wegspoelt. Deze behandeling wordt niet afgespoeld om er voor te zorgen dat er
geen micro-organische activiteit meer is. Laat het drogen. Binnen 24 uur BioRid of BioRid Spray aanbrengen op
het behandelde oppervlak.
Reiniging van gereedschappen
Gereedschap reinigen met water.
Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008
WAARSCHUWING. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Draag beschermende
handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

GHS07

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten
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