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Tornado Hus og fasadevask 
 

• Blandeforhold Husvask: 1:10 

• Anbefalt påføring med trykksprøyte nedenfor og oppover 

• Skyll med kaldt vann 

• Bruk alltid nødvendig verne utstyr 
 

Tornado Hus og fasadevask er det beste til hus og fasadevask det løser lett opp svertesopp, grønske 
og de fleste alger med blanding 1:10, renholds firma bruker dette produktet til alt utvendig renhold 
og det fungerer supert, gjør faktisk 90% av jobben. 
 
Fortynnes med vann i forhold 1:10 (1 liter til 10 liter vann) ved normal rengjøring. På bygninger med 
beiset kledning bør det brukes blanding på 1:30. Terrasse, stein, mur og tak osv kan sterkere blanding 
brukes 

• Hus og fasadevask 1:10 (110 liter ferdig produkt) 

• Takvask 1:1 

• Beiset kledning 1:30 

• Betong og belegningstein 1:3 

På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover. La det virke i 10-15 minutter, unngå å 
la det tørke ut. Skyll deretter godt ovenfra og nedover. 
 
Rengjøring av søl skylles bort med rent vann. 
Unngå at produktet får kontakt med planter, dekk til om nødvendig. Det kan hjelpe å vannes rikelig i 
forkant og etterkant. 
Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. 
Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. 
Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og verne tøy. 
Unngå kontakt med øyne og hud. Hold verneutstyr tørt og rent. 
 
Helse og sikkerhet 
Bruk av verneutstyr står forklart i Sikkerhetsdatabladet, Unngå kontakt med øyne og hud. 
Hold verneutstyr tørt og rent. 
Øyevern – hansker – åndedrettsvern – egnet verneklær 
 
Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. 
Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. 
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen. Det er utarbeidet et 
sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt 
forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. 
 
Dette dokumentet erstatter ikke sikkerhetsdatablad 
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