Underhållsråd för målade väggar

En färg som nyligen målats är känslig för rengöring och nedsmutsning under första veckorna.
Därefter blir ytan beständig mot normala rengöringsmedel. Tvätta ytan nerifrån och upp för att
undvika smutsränder. Skölj med rent vatten. Fläckborttagning kan i många fall göras med
lacknafta, beroende på fläckens art. Använd aldrig sprit eller syntetisk förtunning (thinner)
Speciella väggytor som exempelvis i våtutrymmen, livsmedelslokaler och dylikt, där man använt
specialfärg (exempelvis våtrumsfärg), tvättas väggarna med grovrengöringsmedel.
Rengöringsmedel med slipande effekt (skurpulver) ska inte användas.
Väggar med tvålrester, kalkavlagringar vid t ex tvättställ och duschutrymmen rengörs med hjälp
av en mjuk borste och kalklösande rengöringsmedel.
På fläckar som inte försvinner med grovrengöringsmedel kan man lämpligen försöka först med
lacknafta och sedan något starkare medel. Klorinlösning kan lösa kalkartade eller färggivande
fläckar, rost och blod kan lösas med utspädd ättiksyra lösning.

Nordsjös datablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala
omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig
för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida
www.nordsjo.se

Tvättråd för målade ytor
Vägg- och golv rengörings rekommendationer

Alkaliska eller neutrala rengöringsmedel rekommenderas. Doseras efter leverantörens
anvisningar. Rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel (t.ex. alkoholer) skall ej
användas.
Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och
försvåra rengöringen.
Använd mjuk borste eller svamp och efterskölj med rent vatten.
Beroende av olika färgers glans och tvättbarhet kan rengörbarheten variera.

Silikatfärg (på mineraliska underlag)
Tvätta med alkaliskt rengöringsmedel.
Använd mjuk borste eller svamp.
Undvik att polera ytan. Efterskölj med rent vatten.

Olje- och alkydfärger
Neutrala (pH 6,5–7,5) eller svagt alkaliska (pH 7,5–9,0) rengöringsmedel rekommenderas.
Dosera efter leverantörens anvisningar.
Starkt alkaliska rengöringsmedel har matterande effekt och skall undvikas.
Förhöjd temperatur hos tvättvattnet kan påskynda rengöringseffekten.
Använd svamp eller mjuk borste.
Efterskölj med rent vatten.

Forts. tvättråd för målade ytor

2-komp. färger (epoxi, polyuretan etc.)
Tvätta med alkaliska rengöringsmedel
Använd borste eller högtryckstvätt.
Efterskölj med rent vatten.

Tempera, Limfärg och invändig silikatfärg
Ovanstående produkter är ytkänsliga varför varsamhet vid tvättning bör iakttagas
Neutrala rengöringsmedel rekommenderas.
Använd extra mjuk borste eller svamp.
Undvik att polera ytan då glans och kulörskillnad lätt kan uppstå.
Efterskölj med rent vatten.

