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✓ Spraya på och torka av, ingen eftersköljning.
✓ Praktisk sprayflaska, färdig att använda.
✓ Ger en perfekt yta att måla på.

TVÄTT Direkt

Nyhet!

Snabb och effektiv rengöring inne och ute före
målning. För snickerier, dörrar, karmar, lister, golv,
möbler, väggar. Spraya på och torka av med trasa,
ingen eftersköljning krävs. Kan även användas till
allmän rengöring på ytor som inte ska målas om.

Egenskaper:
Effektivt rengöringsmedel som löser och avlägsnar fett, smuts och rester
av mögel och annan påväxt. Tvättade ytor blir efter avtorkning ett utmärkt
underlag för målning. Ingen eftersköljning krävs, rester av produkten
avdunstar snabbt och påverkar inte vidhäftningen för den nya färgen.
Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Etsar ej, pH 10. Oparfymerad.
Bruksanvisning:
Vrid munstycket till sprayläget och spraya på en begränsad yta. Låt verka
några sekunder och torka av med en trasa. Undvik att rengöringsmedlet
torkar. Vid svåra fläckar och hårt sittande smuts, låt verka något längre
och bearbeta ytan med skursvamp innan avtorkning. Upprepa vid behov.
Ingen eftersköljning behövs men ytan kan med fördel torkas av med en
trasa fuktad med vatten. Arbeta nerifrån och upp för att undvika ränder av
rinnande rengöringsmedel. Finns det angrepp av påväxt rekommenderar
vi först behandling med Mögel-Fri inomhus och Grön-Fri eller Prick-Fri
utomhus. Låt ytorna torka innan målning, följ färgtillverkarens anvisningar.

FÖRPACKNING

ANTAL/KART

ART NR

500 ml

12 st

14211

Spraya Tvätt Direkt på ytan.

EAN

VAR

Inomhus/utomhus

MOT

Fett, smuts

PÅ

Snickerier, dörrar, lister, karmar, möbler,
väggar, golv m.m.

HUR

Flaskans spraymunstycke

SPÄDNING

Spädes ej

ÅTGÅNG

1 flaska (500 ml) räcker till ca 12 m²

Bearbeta med skursvamp vid behov. Torka av
med en trasa.

www.jape.se
JAPE PRODUKTER AB, Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm,
Tel 0451-898 77. info@jape.se

Färdigt för målning utan att ytan behöver sköljas
med vatten.

