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TAR REMOW

EXTRA STARK TJÄRLÖSARE

TAR REMOW
Marknadens Mest Effektiva
Tjärlösare

KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Tar Remow är en tjärlösare som avlägsnar asfalt, salt och tjära från alla typer av ytor. Produkten löser även extra tjocka lager av tjära och fett. Produkten är mycket
skonsam och kan användas på förseglade och vaxade ytor utan att skada skyddet.
BRUKSANVISNING: Påför produkten koncentrerad på ytan med lågtrycksspruta. Tar Remow fungerar både på torra och våta ytor men är ca 30% effektivare på
torra ytor. Låt produkten verka ca 5-10 minuter och skölj av med högtrycksvatten.
OBS! Tänk på att denna typ av produkt inte får användas där oljeavskiljare saknas. Smartab marknadsför också en miljöanpassad tjärlösare som i de flesta fall
rengör och avfettar lika bra som Tar Remow.
Fråga din lokala Smartabrepresentant om produktval.

UN 2319 TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.
(ORANGE TERPENES)

Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer, om så ej sker gäller ej leverantörens produktansvarsförsäkring.

FORDONSRENGÖRING

FARA H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten/duscha.
P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Destillat
(petroleum) vätebehandlade lätta, Alcohols, C9-11, Ethoxylated 2.5 EO, Orange terpenes.
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Hållnäsgatan 14, 752 28 Uppsala.
Tel: 018-153100 Fax: 018-153101
www.smartab.com
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EXTRA STARK
LOKALVÅRD
TJÄRLÖSARE

TAR REMOW
Marknadens Mest Effektiva Tjärlösare
KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Tar Remow är en tjärlösare som avlägsnar asfalt, salt och tjära från alla typer av ytor. Produkten
löser även extra tjocka lager av tjära och fett. Produkten är mycket skonsam och kan användas
på förseglade och vaxade ytor utan att skada skyddet.

Extra stark tjärlösare

BRUKSANVISNING: Påför produkten koncentrerad på ytan med lågtrycksspruta. Tar Remow
fungerar både på torra och våta ytor men är ca 30% effektivare på torra ytor. Låt produkten
verka ca 5-10 minuter och skölj av med högtrycksvatten.
OBS! Tänk på att denna typ av produkt inte får användas där oljeavskiljare saknas. Smartab
marknadsför också en miljöanpassad tjärlösare som i de flesta fall rengör och avfettar lika bra
som Tar Remow.
Fråga din lokala Smartabrepresentant om produktval.
Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer, om så ej sker gäller ej leverantörens produktansvarsförsäkring.

FARA H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd /ansiktsskydd.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart
av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller Destillat (petroleum) vätebehandlade lätta, Alcohols,
C9-11, Ethoxylated 2.5 EO, Orange terpenes.
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TERPENE HYDROCARBONS,
UN 2319 N.O.S.
(ORANGE TERPENES)

Produktinformation
Varumärke:
Produktkod:
Bruksanvisning:

Autosmart™
106B, 106D
Läs alltid säkerhetsdatablad
och etikett innan användning.
Lägg ut produkten
koncentrerad på ytan med
lågtrycksspruta.
Tar Remow fungerar både på
torra och våta ytor men är ca
30 % effektivare på torra ytor.

•
•
•

Supereffektiv
Mycket skonsam
Löser även tjocka lager tjära

Tar Remow är kanske marknadens mest effektiva tjärlösare
och avlägsnar snabbt och effektivt asfalt, salt och tjära från
alla typer av ytor. Produkten löser även extra tjocka lager
av tjära och fett. Tar Remow är mycket skonsam och kan
användas även på förseglade och vaxade ytor utan att skada
skyddet.
SMARTAB erbjuder också en miljöanpassad tjärlösare, Tar
Remow Miljö II, som i de flesta fall rengör och avfettar lika bra
som Tar Remow.

Låt produkten verka i ca 5-10
minuter och skölj av med
högtrycksspruta.

Mängd:
Förpackning:

25 liter, 205 liter
Dunk 25 liter, Fat 215 liter

SMARTAB HI-TECH CHEMICALS
Hållnäsgatan 14
752 28 UPPSALA
Tel: 018-15 31 00

www.smartab.com

