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                 Naturfärger AURO Vaxbalsamrengöring Nr 421

Produkt/Användningsområde
Ett naturligt rengöringsmedel för kraftigt  nedsmutsade impregnerade ytor eller ytor behandlade med 
bivaxbalsam (tex trägolv, möbler och kork).  Efterlämnar en tunn skyddande vaxyta.
Rengöringsmedlet innehåller vax och lösningsmedel med god lösningsförmåga av vaxbehandlade ytor.
Intensiv rengöringseffekt samt en lätt återvaxande och med en viss antistatisk effekt.
Innehåll
Biologiskt lösningsmedel Orange sweet ext. (CAS 8028- 48- 6), standlinolja, bi-  och karnaubavax, alkohol, och 
blyfritt torkmedel.  För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår 
fulldeklaration.
Appliceringsmetoder
- Skaka behållaren med innehållet väl innan användning.
- Använd alltid outspädd – kan ej spädas med vatten.
- Applicera med trasa eller borste genom att intensivt gnugga de nersmutsade ytorna.
- Vid behov, återvaxa de rengjorda ytorna med nytt vax (tex AURO Hårdvax Nr 171* eller Golvvax Nr 187*).

Riskklass VbF AII. Flampunkt ca 48 o C.
Förtunning Färdig att användas.  Förtunnas ej, kan EJ spädas med vatten.
Lagring Ca: 24 månader i oöppnad förpackning.  Lagras svalt men frostfritt
Förpackningsmaterial Bleck, pipa av polyethen.

Observera
(Säkerhetsinformation)

Vid användning på stora ytor säkerställ ordentlig ventilation (korsdrag)
så att de eteriska oljorna kan evaporera.
Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i 
produktresterna).  Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg 
dessa i vatten.
Även naturliga rengöringsprodukter skall förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad
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AURONr 421

VARNING:  Innehåller Vegetabiliskt Lösningsmedel 
Orange Sweet Ext. 75% Eg-Nr: 232-433-8, (CAS:8028-48-6).
Brandfarligt: Indränkta trasor kan självantända, blötlägg dem 
därför i vatten  eller elda upp.  Farligt: Kan ge lungskador vid 
förtäring.
Undvik inandning, ögon- och hudkontakt och förtäring.  Sörj 
för god ventilation.  Vid förtäring, framkalla ej kräkning, 
kontakta genast läkare och visa etiketten eller produktblad.
Använd lämpliga skyddshandskar.  Förvara oåtkomligt för 
barn.


