NEW!

ECO-300
TEAK CLEANER LIQUID & BRIGHTENER
Klar til brug 2 in 1 produkt

ECO-300 Teak Cleaner Liquid er blevet
formuleret til at være 100% miljøvenlig og
repræsenterer den mest avancerede teak
rensevæske til den maritime industri i dag. ECO300 indeholder ingen syre, kaustiske sodas eller
fosfater, og er ikke-toksisk for brugeren. ECO300 Teak Cleaner Liquid er designet til ikke at
skade din teak, fugemassen, beslag, gelcoat,
maling o.s.v. ECO-300 er et NYT klar-til-brug
rengøringsmiddel, der renser og genopretter
træet oprindelige gyldne farve bedre end skrappe
kemiske rengøringsmidler. Alle ingredienser er
godkendt af National Sanitation Foundation og
opfylde kravene til en virkelig “grøn” teak træ’s
rensevæske.

• 100% Miljøvenligt – ugiftigt.
• For-blandet, 2 i 1 klar-til-brug produkt.
• Indeholder ingen syre, kaustiske sodas eller
fosfater.
• Biologisk nedbrydeligt.
• Hård mod snavs, blid mod teak og andre
træsorter.
• Gel konsistens der klæber til børste og
skrubbe.
• Renser, lysner og bringer træets oprindelige
farve tilbage.
• Opfylder det internationale ”Clean Marina
Program”

ECO-300
TEAK CLEANER LIQUID & BRIGHTENER
Klar til brug 2 in 1 produkt

BRUGSANVISNING
• Hæld ECO-300 Teak Cleaner Liquid ufortyndet i en egnet beholder med nem adgang for en hvid
skure svamp eller bløde dæk børste.
• Fugt / vand området hvor teaken / træet skal rengøres.
• Fordel direkte ECO-300 Teak Cleaner liquid ud på overfladen og skub let teaken 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 overfladen begynder at tørre, påføres der yderligere vand og
ECO-300 Teak Cleaner Liquid
• 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.
Bemærk: På store områder, hvor brugen af roterende rengøringsmaskiner med dispenser tanke og
polypropylen børster er passende, bør børsterne kun bruges til det punkt hvor de bliver korte og
stive. Korte, stive børster vil forårsage skader på teaken / træet og fugemassen

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.
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