Rodalon® UDENDØRS
Produktbeskrivelse:
Rodalon® UDENDØRS er et yderst effektivt rengøringsprodukt, hvis unikke
kemiske sammensætning er specielt udviklet til fjernelse af belægninger og
misfarvninger fra alle vaskbare flader og materialer.

Anvendelse:
Til rengøring af tag, havemøbler, terrasse, murværk, trapper, fliser, båd,
campingvogn, drivhus m.m.

Brugsopløsning:
Rodalon® UDENDØRS fortyndes 1:10, det vil sige 100ml produkt tilsættes
900ml vand.
Brugsopløsningen fordeles med vandkande (med spreder), kost, langhåret
børste eller lavtrykssprøjte med dysse.

Sikkerhed:
Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad og etiket.

Brugervejledning:
Beton, sokler, bølgeplast:
På særligt genstridige sorte/røde pletter kan det være nødvendigt at skrubbe
med en stiv svamp eller kost lokalt på og omkring området.
Pudsede og malede facader, murværk, planke- og træværk: Belægninger på
lodrette flader skylles som regel bort med regnen efter den første afvaskning
med Rodalon.
Brenntag Nordic A/S – Borupvang 5B – 2750 Ballerup - Tlf. 43 29 28 00
www.brenntag-disinfection.com

07-03-2014

Havemøbler: Rodalon anvendes til at fjerne overfladiske belægninger på
møbler af træ og plast, og kan endvidere med fordel anvendes til
afvaskning/forbehandling af træmøbler før disse behandles med
træbeskyttelse.
Båd og campingvogn: Markise, bådkaleche og lignende fugtes med rigelige
mængder vand. Når materialet er gennemblødt påføres Rodalon
opløsningen med en blød børste. Skyl med rigelige mængder vand. Er
materialet meget snavset og fyldt med hvide og sorte plamager kan det
være nødvendigt at skrubbe med en stiv svamp på plamagerne.
Trapper og terrasser: På vandrette flader kan det være nødvendigt at feje
rester af indtørrede belægninger bort en uge efter den indledende
afvaskning med Rodalon.
Terrasseplanker påføres Rodalon med 1-2 ugers interval indtil plankerne er
rene. Kraftige belægninger fugtes rigeligt med vand før afvaskning med
Rodalon.
Børnebasin: Før sæsonopstart rengøres bassinet med Rodalon. Spules efterfølgende med vand indtil synlig renhed.
Drivhus: Når drivhuset er tomt afvaskes glasset med Rodalon indvendigt.
Belægninger udvendigt på glasset skyller som regel bort med regnen.
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