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 weber murtvätt kalk/salt
•   Murtvätt Kalk/Salt är en lösning för borttvättning av 

kalk- och saltutfällningar såväl inom- som utomhus
  

Om produkten 
Murtvätt Kalk/Salt är en koncentrerad sur lösning för borttvätt-
ning av kalk- och saltutfällningar såväl inom- som utomhus. 
Murtvätt Kalk/Salt är trots lågt pH skonsamt. Det är biologiskt 
nedbrytbar. Murtvätt Kalk/Salt är en blandning av lättare sy-
rakoncentrationer och tvättmedel för att rengöra underlaget 
utan att orsaka skada.         

Användningsområde 
Kalksandsten, tegel, keramiska plattor, natursten, betong, sa-
nitärt porslin, trä, stål samt målade ytor. Rengör från rost, kalk, 
cement mm.OBS! Textilier och ytor av koppar, mässing och 
aluminium måste skyddas.         

Begränsningar 
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C         

Förbehandling 
Förvattna underlaget väl så att ej upplöst förorening sugs in i 
underlaget. 

Blandning 
Omskakas eller omröres före användandet.Späd Murtvätt Kalk/
Salt med ljummet vatten 1:10. Vid kraftig nedsmutsning kan 
starkare koncentration användas 

Användning 
Använd ej produkten vid lägre temperatur än +5°C. Påför väts-
kan och bearbeta med rotborste. Använd aldrig stålborste. 
Låt verka i 5minuter. Skölj noga med rent vatten. OBS! Detta är 
mycket viktigt speciellt vid horisontella ytor av betong eller 
bruk som annars långsamt får ett dåligt ytskikt. Upprepa be-
handlingen vid behov. Metallytor skadas ej men missprydande 
fläckar kan uppstå. Tvätta därför hela ytan och skölj mycket 
noggrannt.                 

Säkerhetsföreskrifter 
Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig 
skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.             

Återvinning 
På se.weber/retursystem finns information kring hantering av 
överblivet material, förpackningar och emballage. 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation
Materialåtgång 1l till 10-20m²

Konsistens Lättflytande

Lagring Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad 
förpackning kan förvaras 2 år. Kan användas 
även efter nedfrysningom noggrann omrörning 
eller omskakning utförs.
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