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KONCENTRAT

VIRTASEN TVÄTTMEDEL FÖR MÅLAREN        OPTIMERADE FÖR VIRTASEN FÄRGER

VIRTASEN SKYDD           MÖGEL UTOMHUS FÖR ALLA TRÄYTOR

VIRTASEN PENSELTVÄTT         BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

KATTO-10 PLÅTTAKSTVÄTT        100% KRISTALLSODA

VIRTASEN MÅLARTVÄTT         EFFEKTIVT TVÄTTMEDELSKONCENTRAT

För tvätt av redskap som använts till 
att måla med olje-, alkyd- och 

vattenlösliga färger. Behandlingen 
avlägsnar målfärgen enkelt och 

behåller borsten mjuk. Den rengör 
även lätt torkad färg från borsten. 
Skadar varken trä, glas, plast eller 

gummi.

KATTO-10 Plåttakstvätt är kristallso-
da som blandas i vatten. Används 
till att tvätta plåttak innan målning 
med Virtasen KATTO-10 Plåttaks-
färg. Koncentratet är vattenlösligt 

och kan även användas för rengö-
ring av trädgårdsmöbler och andra 

gårdskonstruktioner.

Virtasen Målartvätt är ett effektivt 
alkaliskt tvättmedelskoncentrat för 
tvätt av nya eller tidigare målade 

ytor.

Virtasen Mögel  kan användas skydd
både som mögeltvättmedel och 

desincerande grundbehandling för 
behandlade och obehandlade trä- 
och stenytor utomhus. Det motver-

kar effektivt bildandet av mögelväxt-
lighet på nymålade ytor. Genom att 
ändra på blandningsproportioner-
na, kan det användas som tvättme-

del eller grundbehandling. 
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Vid tvätt av en yta som inte skall målas om, späd medlet med vatten i förhållandet 1:30 och applicera blandningen på ytan. Låt 
verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten.

Tvätta alltid redskapen direkt efter användningen. Avlägsna överlopps färg från penseln. Doppa penseln i olöst Virtasen Penseltvätt  
och låt verka i ca 10 minuter. Avlägsna överlopps Penseltvätt, tvätta och skölj med vatten. Även aningen torkade redskap kan 
rengöras genom att blöta dem i Virtasen Penseltvätt i ett dygn. Arbetsredskapen kan även förvaras i Virtasen Penseltvätt i ett slutet 
kärl.

Skölj bort allt löst material och smuts från ytan som skall tvättas. Blanda medlet i varmt vatten i förhållandet 1 del soda i 5–10 delar 
vatten. Då sodan har löst upp sig och vattnet blivit klart är lösningen färdig att användas. Tvätta ytan med hjälp av en rotborste eller 
motsvarande. Skölj med rikliga mängder vatten.

Normal rengöring: Blanda 1 del tvättmedel i 50 delar vatten. Sprid på ytan som skall tvättas med hjälp av sprayaska, lågtrycks-
spruta eller motsvarande och torka av med en trasa.
Starkt nedsmutsade ytor:  Blanda 1 del tvättmedel i 10 delar vatten. Sprid på ytan som skall tvättas med hjälp av sprayaska, 
lågtrycksspruta eller motsvarande och torka av med en trasa. Efter detta torkas ytan av med trasa och rikliga mängder vatten.
Torktid: Ytan kan målas ungefär en timme efter att den tvättats. Torktiden påverkas av ytans porositet, luftens temperatur och relativa 
fuktighet samt av luftcirkulationen.
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VIRTASEN MÖGEL  SKYDD         BRUKSANVISNING

VIRTASEN PENSELTVÄTT         BRUKSANVISNING

KATTO-10 PLÅTTAKSTVÄTT        BRUKSANVISNING

VIRTASEN MÅLARTVÄTT        BRUKSANVISNING

Även om Virtasen Penseltvätt är en biologiskt nedbrytbar produkt, kan färgerna som tvättas innehålla ämnen som inte får släppas ut 
i avloppet eller komma i kontakt med vattendragen.

Irriterar ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd ögon- och andningsskydd samt skyddshandskar. Om lösningen kommer i kontakt med huden, skölj genast med rikliga 
mängder vatten och tvål. Se till att vädra ordentligt.

Beskrivning: Färgmaterialgrupp 2012:Virtasen Mögel  är ett vattenburet, tvättande och desinficerande mögelskydds- och mögeltvättmedel för utomhusbruk.   481.13 skydd
Vattenburna grundbehandlingsämnen för träytor utomhus, 480.14 Mögel- och algborttagningsmedel. För borttagning av mögel-, alg- och mossväxtlighet. Förhindrar även Lämplighet: 
att ny växtlighet uppstår. Träkonstruktioner, väggar, tegeltak, betongsockel, filttak, terrasser, staket, bryggor osv. 0,95 kg/L.Användningsområde: Densitet: 

Beskrivning: Färgmaterialgrupp: 489.9 Densitet: Förvaring: Lösningsmedelfritt geléaktigt tvättmedel för arbetsredskap.  Övriga specialprodukter. 1 kg/l. Torrt och svalt. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

Dryghet: Densitet: Förvaring: Specialegenskap: Räcker till 10 – 20 m2 / liter färdig lösning. 1,15 kg / l. Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn. Fullständigt vatten-
löslig.

Dryghet: Färgmaterialgrupp: Densitet: Förvaring: Räcker till ca. 20m2 / 1l färdig lösning. Lösningens pH är ca. 10.  015 Tvättmedel för ytor som skall målas. 1.1 kg / l. Torrt 
och svalt. Får inte frysa. Förvaras oåtkomligt för barn.

V1.3

Späd medlet med vatten i förhållandet 1:5 och applicera blandningen på ytan. Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med 
vatten.

M      ÖGELTVÄTT AV MÅLADE OCH OMÅLADE YTOR

Då Virtasen Mögel  används som desincerande grundbehandling, späd den med vatten i förhållandet 1:10 och applicera skydd
blandningen på ytan, utan att skölja bort den. Den skall lämnas kvar under målfärgen.

D     ESINFICERING AV YTOR SOM MÅLAS
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Använd ögon- och andningsskydd samt handskar. Skydda växter som kan komma i kontakt med lösningen. Om lösningen kommer 
i kontakt med huden, skölj genast med rikliga mängder vatten och tvål. Får inte användas i trycksprutor. Medlet kan skada vissa hög
plastsorter. Testa före användningen.

Säkerställ med en fuktighetsmätare att ytan är torr. Fukthalten skall vara under 18%.

F   ÖRE MÅLANDET PÅBÖRJAS

VIRTASEN TVÄTTMEDEL FÖR MÅLAREN        OPTIMERADE FÖR VIRTASEN FÄRGER
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