
UTOMHUSTVÄTT 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Beckers Utomhustvätt är ett rengöringsmedel för 
alla slags ytor utomhus, men det används framför 
allt till fasader och staket. Utomhustvätt är ett 
rengöringsmedel som skonsamt avlägsnar sot, 
smuts och fett. Behandlade ytor blir rena och be-
håller sin glans vid spädning till underhållsrengö-
ring, men vid rengöring innan målning mattas 
ytan ned för bästa vidhäftning för till nästkom-
mande färglager. Utomhustvätt är biologiskt ned-
brytbar. 
 
Innehåller < 5% nonjontensider.  
 
GÖR SÅ HÄR  

VID UNDERHÅLLSTVÄTT: 1 dl utomhustvätt till ca 2 
liter vatten. 1 liter räcker till ca 150m2. 
 
TVÄTTNING INNAN MÅLNING ELLER VID ANVÄND-
NING AV HÖGTRYCKSSPRUTA: 1 dl utomhustvätt till 
ca 1 liter vatten. 1 liter räcker till ca 80m2. 
 
VID MYCKET KRAFTIGT NEDSMUTSADE YTOR ELLER 
FLÄCKAR: 1 liter utomhustvätt till ca 1 liter vatten. 1 li-
ter räcker till ca 15m2. 
 
ANVÄNDNING: Vät med vatten de ytor som ska ren-
göras. 
 
VID TVÄTTNING AV MINERALISKA OCH METALL- 
YTOR: se separat arbetsråd. 
 
VID TVÄTTNING AV TRÄYTOR: Applicera tvättlös-
ningen med svamp eller borste nedifrån och upp 
och låt medlet verka max 15 minuter. Man kan med 
fördel använda skumspruta. Spruta på skummet 
nedifrån och upp och använd gärna varmt vatten. 
Var försiktig vid användning av högtrycksaggregat så 
att inte vatten tränger in i fogar och oskyddat trä. 
Skrubba ytan med rotborste eller Scotch Brite. Skölj 
sedan noga med vatten – helst med vattenslang och 
ljummet vatten. 
 
 

 
 

OBS! Vid underhållstvätt använd ej Scotch Brite. Ytor 
som var mögliga innan rengöring, efterbehandla 
gärna med Beckers Alg & Mögelmedel. 
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU RENGJORT KLART  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 
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INNEHÅLLER AQUA 
TRIETHANOLAMINE 
TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE 
C6 Alkylglukosid 
COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
Propylheptanol ethoxylate 
SODIUM POLYASPARTATE 
POTASSIUM SILICATE 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


