
TERRASSTVÄTT 

För aktuell  
uppdatering:  

www.beckers.se  

Beckers Terrasstvätt används för rengöring av 
obehandlade och oljade träytor som terrasser, 
trätrall, staket och trädgårdsmöbler. Kan använ-
das på såväl furu, gran, ädelträ som teak, ek m.m. 
Utmärkt för att ta bort gamla tjocka lager av 
olja/fernissa på träytor. 
 
Innehåller Natriumperkarbonat > 30%, anjonisk 
tensid < 5%.  
 
GÖR SÅ HÄR  

BLANDNING Blanda 1 del produkt till 9 delar vatten 
alt. en burk Terrasstvätt blandas i 4,5 liter kallt vatten 
i ett öppet plastkärl under omrörning. Låt bland-
ningen stå i ca 5-10 min och rör om före användning. 
Blandningen bör förbrukas inom 2-4 timmar. 5 liter 
färdig brukslösning räcker till ca 13-15 m2 (ca 3 m2/li-
ter). 
 
APPLICERING Appliceras flödigt med pensel eller rol-
ler, låt verka i 15-30 min. Ädelträytor maximalt 10 
min. Lägg på mer ”blandning” vid behov så att ytan 
hålls fuktig. Vid varmt och soligt väder bör ytan fuk-
tas med vatten innan behandling så att inte bland-
ningen torkar för snabbt. 
 
TVÄTTNING Bearbeta ytan kraftigt med borste eller 
högtryckstvätt, skölj omsorgsfullt med vatten. An-
vänd verktyg som inte skrapar (t.ex. skurborste, 
scotch brite eller motsvarande). Undvik för höga 
tryck vid trycktvätt, eftersom åldrat trä kan lätt ta 
skada. Kraftigt smutsiga/mörknade ytor kan behöva 
flera behandlingar. 
 
EFTERBEHANDLING Eventuell träfiberresning avlägs-
nas genom lätt slipning. Tvättade trall- och terrassy-
tor behandlas med Elit Träolja. Ädelträ (möbler) be-
handlas med Beckers Träolja enligt anvisning.  
 
VIKTIGT  

OBS! Färdig brukslösning får aldrig förvaras i sluten 
burk eftersom den avger syrgas som kan orsaka 
övertryck i burken.  

 

Etsar inte glas, koppar, aluminium. Mässing kan bli 
mörkfärgat vid kontakt med tvättlösningen.  
 
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.  
 
Förvaras svalt (mindre än +30°C) och torrt i original-
förpackning. 
 
Kvarvarande Terrasstvättblandning bör ej hällas bort 
innan allt pulver löst sig.  
 
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.  
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LAGRING Förvaras svalt (lägre än +30°C) 

INNEHÅLLER SODIUM CARBONATE PEROXIDE 
HYDROXYETHYL CELLULOSE 
SODIUM 
DODECYLBENZENESULFONATE 
SODIUM TOLUENESULFONATE 

BRANDFARLIGHET Ej brandfarlig vara 

MATERIALÅTGÅNG 5 liter färdig lösning räcker till ca 13-
15 m2 (ca 3 m2/l) 

VERKTYG Pensel eller roller 

SPÄDNING Vatten 

FÖRVARAS SVALT 


