
 – Lätt att använda och med 
en mycket fräsch doft

 – Innehåller inget slipmedel 
eller ammoniak, lämnar 
inga fläckar eller repor

 – För rengörning och avfet-
tning innan fogning, limning 
samt målning/lackering 

 – Effektiv som textiltvätt för 
möbler, mattor, bilsäten etc

 – Perfekt till glas, plast, kakel, 
granit, marmor, keramiska 
hällar och rostfria ytor

 – Gör fönster, speglar och andra 
släta ytor skinande rena

Skumspray för rengöring av 
glas, släta ytor och textil

MULTICLEAN
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PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. 
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.  
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. 
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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Tips: Vid rengörning av petroleumbaserade föroreningar 
är TEC7 CLEANER det bästa alternativet.

1. Skaka behållaren med MULTICLEAN väl före 
användning.

2. Spraya ett jämt skikt på ytan på ett avstånd av ca 25 
cm så att ytan är helt täckt med ett vitt skum.

3. Lämna skummet på ytan i ca. 10-60 sekunder 
beroende på hur smutsig ytan är. På textil 
rekommenderar vi att skummet alltid får verka i ca 60 
sekunder.

4. Torka/gnid med en ren, luddfri trasa eller papper.

5. Vid rengöring av textilier kan det vara fördelaktigt att 
dammsuga ytorna efter rengöring för att bli av med 
smuts som kan ligga kvar bland tygfibrerna.

6. Upprepa behandlingen om det behövs.

MULTICLEAN kan tryggt användas på släta ytor; speglar, 
fönster, glasdörrar på och i ugn/spis (måste vara 
kall), PC/TV-skärmar (var försiktig vid användning på 
Plasma-TV), dörrar/väggar, plast, hårda syntetmaterial, 
bilinredning, rostfritt stål, målade ytor, kakel, etc., 
och på textilier; mattor, möbler, bilstolar, markiser, 
tält, kläder m.m. MULTICLEAN är också lämplig för 
rengöring och avfettning innan fogning, limning samt 
målning / lackering.

Flampunkt: -40 °C
Förvaring och hållbarhet: Förvaras svalt och torrt

MULTICLEAN är ett universalt rengöringsmedel i 
skumform med snabb effekt på både textilier och släta 
eller porösa ytor. Den är utformat för att lösa organisk 
smuts, såsom matrester, stek- och grillfett, kaffefläckar, 
fingeravtryck, naturliga fetter och oljor, blyertsstreck 
etc. Den är också mycket effektivt på svår smuts som 
fett, nikotin, sot, gummirester, trafikfilm och insekter. 
MULTICLEAN innehåller inga slipmedel och lämnar 
inte repor vid rengöring av släta ytor som plast, speglar, 
fönster, bänkskivor, spishällar, etc. MULTICLEAN löser 
smuts och lyfter upp det till skumytan på textilier (soffor, 
mattor och liknande) och porösa material (sten, trä). Den 
är mycket lämplig på vertikala ytor då skummet hänger 
kvar utan att rinna tills smuts släpper från materialet.

Förpakning Art.nr RSK-nr

500 ml aerosol T483071 4051230

EGENSKAPER

BRUKSANVISNING

BASTA, A20 checklista

Dokumentationen är tilgänglig på www.tec7.se 
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