
AntiSpin Guide - Dansk
Brug en moppe / kost til at børste overfladerne fri for edderkopper, deres reder og baner.
Rengør derefter overflader med vand og lad tørre grundigt.

Fortynding Anti Spin:
For kraftig tilsmudsning: 1:1
I normal forurening: 1:2
Med lille forurening: 1:3 (de fleste vedkommende)

Anti-Spin skal påsprøjtes en tør og ren overflade.
Spray Anti-Spin på rammer og overflader med en tryk sprøjte.

Hjørner, sprækker og kanter er de foretrukne reder for edderkopper, behandl dem godt.
(Top rammer, herunder Sternbrædder og tagrender, med udendørs lys osv.)
Sprøjt alle steder, der forbliver tør, når det regner.

Overskydende væske (dråber) fjernes for at undgå pletter og stribedannelse på det påsprøjtede.

I dårligt ventilerede værelser, kan en kirurgisk maske opleves som behagelig.

1 liter koncentrat er tilstrækkelig til behandling af en gennemsnitlig hjem.

Behandlings periode: april / maj / juni og juli / august / september.

Efter påsprøjtning skal man vente 1 dag før der pudses vinduer.

Brug IKKE højtryksspuler til påførelse.

Vigtigt:
• Foretag altid en test på nyligt malede overflader.(Ny maling er omkring 5-6 uger om at gennemtøre)
• Foretag altid en test på sten overflader såsom marmor, både for mærker og at produktet kan påføres
jævnt uden dråber.
• Foretag altid en test på galvaniseret aluminium, især gamle galvaniserede og zink overflader med et
patina lag skal testes.
• Når du er i tvivl så foretag altid en lille test.
• Hvis overfladen er meget varm (varme sommerdage), fordamper produktet hurtigt. Bedst i skygge
eller morgenen og aftenen.
• Kan ikke anvendes på Ggennemsigtige plastplader.

Brugeren er ansvarlig for at oplysning om produktet til kunder og medarbejdere.
Bær gerne handsker og øjebeskyttelse.
Xi - Lokalirriterende
På anmodning vil MSDS / sikkerhedsdatablad blive tilsendt.
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