NEW!

ECO-100

TEAK CLEANER POWDER

“Det eneste U.S. EPA anerkendte teak cleaner!”

ECO-100 Teak Cleaner Pulver er et ”NYT” høj
effektiv, koncentreret teak træ’s rensemiddel. Selvom
ECO-100 Teak Cleaner Pulver ikke indeholder syre,
kaustiske sodas eller fosfater, er det et meget kraftfuld
og effektiv rengøringsmiddel, der renser og lysner uden
at fjerne de bløde fibre i træet. ECO-100 kan bruges
tørt på våd overflade eller opløses i vand. ECO-100
er designet til ikke skade din teak træ, fugemassen,
beslag, maling, gelcoat o.s.v. Dette produkt er
blevet formuleret til at være 100% miljøvenlig og
repræsenterer den mest avancerede virkelig “grønne”
teak cleaner pulver til marine industrien i dag.
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100% Miljøvenligt: Ugiftig
Koncentreret – kan fortyndes med vand.
Indeholder ingen syre, kaustiske sodas eller fosfater.
Biologisk nedbrydeligt.
Fjerner skimmel & mug pletter.
Hård mod snavs, blid mod teak og andre træsorter.
Økonomisk rengøringsmiddel.
Renser og lysner teak træet.
Opfylder det internationale ”Clean Marina Program”

Recognized for
Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Teakdecking Systems ECO-100 Teak Cleaner Pulver er
det første teak rense pulver anerkendt for sin miljørigtige
kemi af EPA ‘s “Designet for Miljø”-programmet.
ECO-100 Teak Cleaner Pulver er formuleret med
kraftigt fokus på miljøet og menneskers sundhed og
komponenterne har en mere positiv miljøprofil end
konventionelle rengøringsmidler. Når du ser Dfe etiketten
på et produkt, betyder det, at EPA videnskabelige
reviderings-hold har vurderet hver eneste ingrediens
for potentielle sundheds og miljømæssige skadelige
virkninger. De tillader kun kemikalier fra de sikreste i sin
klasser - som opfylder de meget strenge EPA kriterier.
Dfe mærkede produkter indeholder ikke kendte
kemikalier som er potentielt problematiske, ligesom
kræftfremkaldende
stoffer,
reproduktive
eller
udviklingsmæssige giftstoffer - og endda mindre
produkt-komponenter, såsom farvestoffer og duftstoffer,
undersøges også for sin miljømæssige sikkerhed.
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BRUGSANVISNING
LETTERE NORMAL RENGØRING:
• Bland 4oz af ECO-100 Teak Cleaner Pulver i ca 4L lunken til varmt vand, bedst i en egnet beholder med nem
adgang for en hvid skure svamp eller bløde dæks børste. En handy 1 ounce målebeholder medfølger under
låget.
• Fordel ECO-100 Teak Cleaning Pulver opløsningen ud på overfladen og skub let træet på tværs af åreretningen,
aldrig med. Lad blandingen sidde i ca. 10 minutter.
• Hvis der arbejdes i direkte sollys, skylles dækket ofte for at undgå at det løsnede snavs samt rengøringsmiddelet
udtørrer. Hvis overflade begynder at tørre, påføres der mere opløst ECO-100 Teak Cleaner Pulver.
• Efter de ca 10 min. efterskyldes dækket omhyggeligt med vand, brug en blød børste på dækket for at hjælpe det
opløste snavs med at komme helt fri. Til sidst brug evt. en gummiskraber til at fjerne det overskydende vand.
GRUNDIG RENGØRING:
• Gør først dækket vådt.
• Opløs ikke pulveret i vand.
• Drys pulveret (sparsomt) over dækket.
• Skrub omhyggeligt, på tværs af årerne, med en blød børste.
• Skyl omhyggeligt.
• Fjern overskydende vand.
For mere info, se vores video ”Sådan renser du et Teak dæk” på vores hjemmeside: www.hfmarine.dk

FØRSTEHJÆLP:
Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af kontakt med huden eller øjnene, skyl øjeblikkelig med
rindende vand i mindst 15 min. og søg læge. Ved indtagelse: Drik med det samme rigeligt med vand.
Forsøg ikke at kaste op. Søg læge. Se sikkerheds data blad for yderligere information.

Garanti: Teak Cleaner Powder vil virke som beskrevet, såfremt retningslinjerne for brug overholdes. Der gives
ingen anden, heller ikke stiltiende, garanti. Vores erstatningsansvar begrænser sig til tilbagebetaling af købsprisen.

TEAKDECKING SYSTEMS. INC.
7061 15TH Street East
Sarasota, FL 34243, USA
Phone: +1 941 756 0600
Fax: +1 941 756 0406
info.usa@teakdecking.com
www.teakdecking.com

ZETA MARINE GROUP. ApS.
Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
Denmark.
Phone: +4562201312
Fax: +4562201477
info@zetamarinegroup.com
www.zetamarinegroup.com

