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SPRAY CLEANER
Sprayen er klar til brug, til daglig 
rengøring og pleje

Produktbeskrivelse:
Spray Cleaner er klar til brug til daglig rengøring og 
vedligeholdelse - specielt udviklet til olierede og voks-
behandlede træoverflader, fx. Osmo Topolie. Sæbe-
baseret på naturlige olier. Rengør overfladen uden at 
fjerne olier og voks. Spray Cleaner udtørrer ikke træet 
ved rengøring. Speciel mild mod huden, fri for farve- 
og duftstoffer, biologisk nedbrydelig og fri for opløs-
ningsmidler og emissioner.

Anbefalet brug:
Osmo Spray Cleaner er specielt velegnet til rengøring 
og vedligeholdelse af olierede og voksbehandlede 
overflader indendøre. Anbefales især til overflader be-
handlet med Osmo Topolie.

Indholdsstoffer:
< 5% vegetabilske sæber (anioniske tensider), non-io-
niske tensider, konservering, aktive stoffer: METHYL-
CHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZO-
LINONE (C(M)IT/MIT (3:1)) Detaljeret sikkerhedsblad 
på forespørgsel. Findes også på www.wallmann.dk.

Teknisk data:
Vægtfylde: 1.01-1.03 g/cm³
Viskositet:
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet
pH-værdi: 10,9 

Opbevaring:
2 år eller længere, ved opbevaring  i uåbnet original 
emballage. Må ikke udsættes for frost eller tempera-
turer over 30°C.

Påføring:
Åben ved at dreje dysen og spray Osmo Spray Clea-
ner direkte på overfladen. Efterfølgende aftørres med 
en fnugfri bomuldsklud.

Tørretid:
Lad tørre i ca. 3-5 timer under normale forhold (23 °C/
Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere tempera-
turer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
Afhænger af mængden af snavs og pletter.

Bemærk:
Påføres kun i fugtig tilstand for at undgå skader.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdat-
ablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på 
www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 07 06 
01*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
8026 Farveløs
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Indhold:
0,5 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste  
viden i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.
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