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Annet

TYRILIN Panelrens
Produktbeskrivelse
Type
TYRILIN Panelrens er et spesialutviklet kraftig rensemiddel for gulnet panel. Produktet er et konsentrat som
skal tynnes ut med vann (1:10).

Egenskaper og fordeler
TYRILIN Panelrens fjerner smuss, lignin og fettstoffer i gulnet treverk på en effektiv måte.
På gulnet panel vil rensen alene lysne panelet noe og gi det aller beste grunnlag for videre behandling.
På nytt treverk fjernes harpiks i overflaten, og man får et bedre, jevnere innsug av overflatebehandlingen. Dette
fører til at interiørbeis trekker inn i treverk og gir et homogent, fint utseende.
Produktet er kraftig fettløsende og godt egnet som rengjøring på sterkt tilsmussede områder. Bruk
vernehansker og vernebriller.
Tyrilin Panelrens har en frisk duft, og er svakt parfymert.

Bruksområde
TYRILIN Panelrens benyttes til rensing av nytt og gulnet panel før påføring av interiørbeis og andre
transparente produkter innendørs, samt til rensing av tidligere behandlede flater før ny behandling. Produktet er
beregnet på gulnet panel av gran og furu. Kan også brukes til nytt treverk for best resultat.
TYRILIN Panelrens kan også brukes til å avfette fete tresorter som eik og teak. Vær oppmerksom på at eik og
andre harde tresorter kan misfarges. Gjør prøverens.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1 liter plastflaske.

Litervekt

1.01

pH-verdi

10
Basisk.

Innhold

EDTA < 5 %. Nonioniske tensider < 5 %.

Ingredienser

Ammoniakkoppløsning 24 %
Dodecylbenzensulfonsyre
Tetranatriumethylendiamintetraacetat
Methylhydroxyethylcellulose
Tridecylalkoholethoxylat

Påføringsinformasjon
Påføringsutstyr/-metoder
Klut, mopp, svamp.
Anbefalt per liter konsentrat:

– 100

Blandeforhold (volum)
1 liter til 10 liter vann.
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Forhold under påføring
Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C ved bruk av produktet.
Det anbefales å bruke hansker og briller. Sørg for god ventilasjon.

Bruksmåte
TYRILIN Panelrens blandes med vann i forholdet 1 del TYRILIN Panelrens til 10 deler vann. Vask treverket
med utblandet rensemiddel. Sterkere blanding må unngås. Blandingen påføres flaten med klut. Tørk deretter av
flaten med en klut vridd opp i rent, lunket vann.
Påse at treverket er tørt før videre behandling og at rester av rens er fjernet.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.
Holdbarhet: 2 år i uåpnet flaske.

Avfallshåndtering
Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:
49558721
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Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet
mot deres behov og spesifikke bruksområder.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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