Hurtig og nem rengøring af tag
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Tagrenser

Roof Cleaner

Roof Cleaner

Roof Cleaner er et
nyudviklet tilbehør
til Nilfisk højtryksrensere.

Roof Cleaner
rengøringsmiddel 5 l
Rækker til ca. 170 m2
Bestillingsnr.: 128470041
TUN nr.: 1371013
EAN: 5703887107262
Pris inkl. moms, kr. 199,-

Før behandling...

Under behandling...

Efter behandling...
Belægningerne på taget vil efter en
periode på op til 4-6 mdr. forsvinde
gennem virkningen af rengøringsmidlet
samt vind og vejr.

Roof Cleaner

Hurtig og nem rengøring af tag
Med det nye Roof Cleaner sæt bestående af Roof Cleaner og Roof Cleaner
rengøringsmiddel fåes en effektiv og nem gør-det-selv løsning til rengøring
af tag. Rengøringen vil efterlade det pænt og uden belægninger, der holder
på fugt og giver et dårligt visuelt indtryk.
Behandling af taget mod belægninger
Vand blandes automatisk med Roof Cleaner rengøringsmidlet og den
optimale opløsning lægges ud over taget via trykket fra
højtryksrenseren. Belægningerne på taget vil efter
en periode forsvinde gennem virkningen af
rengøringsmidlet samt vind og vejr. Behandlingen foretages årligt eller efter behov.
Roof Cleaner
Teleskop-stang (4,2 m) til udlægning af
rengøringsmiddel på tagflader
Bestillingsnr.: 128470040
TUN nr.: 1371012
EAN: 5703887107255
Pris inkl. moms, kr. 899,-

Tagrensning

Generel imformation om
tagrensning

De bedste rengøringsresultater fås
om aftenen i efteråret/foråret hvor
bevoksningen på taget er i vækst.

system, skal det sikres, at rengøringsmidlet ikke opsamles men
ledes bort på korrekt vis.

Hvis bevoksningen er meget tør,
er det nødvendigt at sprøjte rent
vand på taget før rengøringen
og vente en halv til en hel time
før rengøringsmidlet udlægges.
Dette kan gøres med tagrenseren
ved at indstille tilsætningen af
rengøringsmiddel til 0%. Ved at
tilføre vand sikrer man at porerne
åbner sig og bevoksningen kan
således blive påvirket af rengøringsmidlet.

Rengøringsmidlet dræber bevoksningen men fjerner den ikke. Dette
gøres ved hjælp af regn, vind osv.
som med tiden vil skylle belægningen ned i tagrenden.

Afhængig af bevoksningsgraden
kan en yderligere behandling være
nødvendig efter 2-3 måneder.

Stå ikke på taget
eller en stige under
rengøringen.
Tagrenseren er lavet
til sikker betjening på jorden.
Hvis husets tagrende er forbundet
med et regnvandsopsamlings-

Ved udlægning af rengøringsmiddel på taget, vær da opmærksom
på, at rengøringsmidlet ikke ledes
ind under tagstenene, da dette
kan medføre skader på huset.
Vinden vil påvirke strålens retning
og længde. Det bedste resultat
opnås ved rengøring på en vindstille dag.
Bær briller, beskyttelseshandsker og - tøj
for at forhindre at din
hud, øjne osv. kommer
i kontakt med rengøringsmidlet.
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Nilfisk rengøringsmiddel skader
kun planterne ved anvendelse af
store mængder rengøringsmiddel.

Resultatet af nedbrydningen
af belægning kan, afhængig af
betingelserne, ses efter 4-6 uger.
Fuld effekt kan ses efter 4-6
måneder.

