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NANOPROTECT RENGJØRER (konsentrat)

Egnet for rengjøring av metall, malte flater, gelcoat og treverk. 
Vil fjerne selv den mest gjenstridige skitt fra båtskrog, mugg og 
sopp i treverk, fett og oljer, rester fra polish, osv.

Egenskaper:
• Rengjøring av overflater som skal behandles med Aluprotect/
 Marinelakk.
• Rengjøring av alle typer metall- og lakkerte flater.
• Fjerner forvitring (gråing), skitt og soppdannelser i treverk.
• Ideell for vask av båtdekk behandlet med Antgra eller
 Teakbeskyttelse AB.
• Bør ikke brukes som rens/vask på oljede flater i for kraftig
 konsentrasjon.
• Akselererer tørkeprosessen på grunn av en hydrofob virkning.
• Perfekt for bruk i rengjøringsbad og for sonisk utstyr.
• Beskytter sensitive metaller gjennom innebygd korrosjons-
 inhibitor.
• Høyt konsentrert og derfor svært økonomisk.
• Biologisk nedbrytbart i henhold til OECD-regelverket.
• Brukes som forrengjøring på nytt treverk som skal behandles 
 med Antgra.

Bruksanvisning:

Rens av metall, lakkerte flater og gelcoat: 
• Blandes 1:20 med vann. Sterkere blanding kan benyttes ved
 kraftig forurensing.
• Påfør produktet på overflaten med en svamp eller sprøyte.
• La væsken virke på flaten i ca 20 min. 
• Skyll av med rikelig bruk av vann.

Rens av grått teakdekk/treverk: 
• Blandes 1:10 med vann.
• Påfør rikelig med væske
• Etter nødvendig virketid (ca 20 min.), bearbeid flaten med en 
 god skrubb og rikelig med vann.
• La treverket tørke godt opp før videre behandling.

Vask av nytt treverk før behandling med Antgra:
• Blandes 1:20 med vann.
• Påfør rikelig med væske.
• Etter nødvendig virketid (ca 20 min.), vask av med en god, ikke 
 for hard skrubb og rikelig med vann.

Vedlikeholdsvask av teakdekk/treverk behandlet med Antgra:
• Blandes 1:30 med vann.
• Fukt treverket med væsken.
• Etter nødvendig virketid (ca 20 min.), vask av med en ikke for 
 hard skrubb og rikelig med vann.

Rens av tekstiler:
• Blandes 1:20 - 1:40 med vann. Gjør en prøve først. Må skylles
 godt i ettertid, bruk evt. en vannsuger om nødvendig.

Teakdekk/treverk behandlet med Antgra eller Teakbskyttelse AB 
blir normalt ikke påvirket av NanoProtect Rengjører om man 
ikke bruker for sterk konsentrasjon.


