
RengøRing 
af tage, 
fliser og 
facader

Fjerner eFFektivt 
smuds og belægninger



RengøRing af 
tage og fliser
et rent hus er ikke blot et pænere men også 
et sundere hus. overflader, der er beskidte 
og misfarvede, bliver hurtigere nedbrudt 
og ældes tydeligt. derfor er det vigtigt at 
vedligeholde tage, facader samt belægninger 
med afrensning, der rengør og løsner snavs og 
belægninger. 
beskidte og misfarvede tage, facader og 
belægninger skyldes i høj grad det fugtige 
klima og det meget omskiftelige vejr på vores 

breddegrader. 
men iso Paint nordic har udviklet en sæbe – 
iso A-Clean – som yderst effektivt afrenser 
snavs på tage, facader og fliser. sæben bruges 
også som del af grundrengøringen som optakt 
til behandling med iso Paint nordics mange 
produkter til maling og imprægnering.

BelægningeR på tage og facadeR eR ikke kun gRimme. 
de eR også ødelæggende. Vi haR udViklet en sæBe, 
deR enkelt og sikkeRt kommeR pRoBlemet til liVs.

fJeRneR BelægningeR 
iso A-CleAn fjerner forskellige belægninger, så du kun skal 
bruge ét produkt for at komme i mål.

effektiVt og enkelt 
virker med det samme. det tager op til 10 måneder for at løsne 
skidtet helt, som gøres med vind, vejr, regn og sne.

kan anVendes mange stedeR
Produktet kan anvendes på en lang række overflader efter 
behov. bl.a. på tage, fliser og facader.

Iso Paint Nordic anbefaler ISO A-CLEAN til 
afrensning af tage, facader og fliser

smuds kommeR mange stedeR fRa
smuds og skidt fra forurening hjælper også de smudsige 
overflader på vej, og det samme gør beplantning omkring vores 
huse og bygninger.



iso a-clean
Vandfortyndbart 
rengøringsmiddel
anvendes på: overflader, så som 
tag-, facade- og flisebelægninger, 
ovenlysvinduer, sokler og vægge
speciel velegnet til: Fjernelse af 
smuds og fedtede belægninger
farver: Farveløs

tvaervej 8
6640 lunderskov denmark
www.isopaint.com

Kontakt din specialist i overfladebehandling:

FAKtA Om ISO A-CLEAN
•	Rensning og fjernelse af smuds og 

belægninger
•	Forbehandling inden maling og 

imprægnering
•	Vedligeholdelsesrens for at holde 

overflader rene og pæne


