
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Schimmelverwijderaar voor houten en gemetselde oppervlakken.

Onbehandelde en geschilderde beschimmelde buitenoppervlakken.

Voor het verwijderen van schimmel en aantasting van geverfd en ongeverfd hout 
en betonnen oppervlakken voor nieuw of onderhoudsschilderen, en voor 
onderhoudsschilderen van betonnen dakpannen en vezelcement daken. Na het 
gebruik van Homeenpoisto op reeds geverfde oppervlakken is er geen 
onderhoudsschilderwerk nodig als de oppervlakken in goede staat verkeren.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele 
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade 
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de 
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TIKKURILA

MOULD REMOVAL / HOMEENPOISTO
SCHIMMELVERWIJDERAAR VOOR HOUTEN EN GEMETSELDE OPPERVLAKKEN



Technische gegevens 

Dekking

Inhoud

Verdunnen

PH-waarde 

Toepassingsmethode 

Dichtheid (kg/l) 

Opslag 

Afhankelijk van de reinigingsbehoefte. 

1 l

Water

Verdunde oplossing ca. 12

Spray, spons of borstel.

Ong. 1,1 kg/l, ISO 2811

Bescherm tegen vorst 
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Componenten mengen
Verdun de schimmelverwijderaar met water, mengverhouding 1:3.

Voorbereiding
Bescherm glas, aluminium en andere soortgelijke oppervlakken die door het reinigingsmiddel kunnen worden 
beschadigd. Zorg ervoor dat u het product niet op kleding laat vallen en op bijvoorbeeld onbehandeld meubilair. Het 
product is blekend.

Toepassing
Verdun Tikkurila Mould Removal / Homeenpoisto met water tot een verhouding van 1:3. Breng het verdunde 
mengsel van onderaf aan op de beschimmelde gevel met een spons, zachte borstel of, voor grote oppervlakken, 
een tuinslang. Reiniging van boven naar beneden kan strepen achterlaten op de gevel. Laat de oplossing ongeveer 
30 minuten inwerken. U kunt de oplossing langer laten inwerken als het oppervlak erg beschimmeld is. Gebruik 
indien nodig een borstel. Spoel de oppervlakken na de behandeling zorgvuldig af met schoon water van boven 
naar beneden, bijvoorbeeld met een slang.

Reiniging van het gereedschap
Water

Milieu en afvalverwerking
Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vermijd morsen 
in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. 
Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
Bevat: alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride. GEVAAR. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houd de verpakking of het 
etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inademing van 
nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing 
in het milieu. Draag beschermende handschoenen / kleding en oog- / gelaatsbescherming.
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