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RAL-TEX Udendørs Trærens er en afrenser til udendørs træværk af en hver slags og er særdeles effektiv. RAL-TEX Udendørs Trærens kan bruges 
til havemøbler af både træ og plastik, terrasseplanker, udendørs træpaneler og andet træværk. RAL-TEX Udendørs Trærens opløser begronin-
ger og andet snavs fra overfladen og sikrer en afrensning til trærent. Efter afrensning med RAL-TEX Udendørs Trærens kræves en efterbehand-
ling med udendørs olie til beskyttelse af træet.

1. Bland RAL-TEX Udendørs Trærens, afhængigt af træværkets tilstand, i forholdet ca. 1 del koncentrat til 5 del lunkent vand.
2. Påfør blandingen på træværket og skrub og afrens træet ved brug af en stiv nylonbørste. I forbindelse med terrasseplanker kan en 

gulvpolermaskine med grøn polerpad eller stive nylonbørster påmonteret anbefales. Skyld overfladen grundigt efter med rigeligt vand 
eller evt. med en haveslange. 

3. Efter skylning kan overfladen tørres af med klude og efterlades til helt tørt. 
4. Før en efterbehandling med RAL-TEX Terrasseolie kan en let afslibning til udjævning af træfibre være påkrævet.
5. Hvis træværket var ekstremt snavset og algebevokset kan en yderligere afrensning være nødvendig. Gentag processen som beskrevet 

under punkt 2.

Bortskaffelse:   Restmængder og dunke skal bortskaffes i henhold til regler fra lokale myndigheder.
Konsistens:   Flydende universal rengøringsmiddel 
Farve:    Naturel/farveløs 
Lugt:    Svagt sæbeagtig 
PH:    Ca. 12,7 
Fortynding:   1:5
Arbejdstemperatur:  Fra 5 Gr. C til 35 Gr. C 
Rengøring:   Arbejdsredskaber skylles grundigt med vand 
Opbevaring:   Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn 
Sikkerhedsregler:  0-1 (1993)

Beskrivelse:

Arbejdsbeskrivelse:

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.
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