
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                    

                BlockBlitz forhandler i Danmark: 

Trafik & Fritid  DK-6600 Vejen  
Telefon: 7538  9911    Email: tf@trafik-fritid.dk    Købes her: www.trafik-fritid.dk 

Ring eller mail gerne for yderligere oplysninger om produktet. 

     FLISERENS! 

 

Den nemmeste og mest 
effektive måde at rengøre og  
beskytte udendørs belægning 

 

Før behandling 1 behandling 2 behandlinger 

   

 

 

 

  

   Før behandling                     2 behandling                          3 behandlinger          

Anvendelse i 3 simple trin  

Hæld granulat i vand          Rør rundt                                 Påfør 

 

Anvendelse:  
Ideel til rensning af fliser, 
asfalt, beton, sten, træ, 
kompositfliser og grus. 
Også egnet til ny belægning 
som imprægnering. 

 

Tålmodighed:  

Nedbør vil gradvist rengøre 

behandlet belægning efter 

brug af Block Blitz Eco 

Cleaners. Påfør igen med 5-

6 måneders interval for 

vedligehold. 
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INSTRUKTION 

BLOCK BLITZ ECO CLEANERS 

 

Rækkeevne: 1 pose (1 kg) = ca. 44 m² (tilsat 25 liter vand) 

 400 ml = ca.  18m² (tilsat 10 liter vand)  

Vejledning: Anvendes 2 gange om året. Anvend kun på tørre overflader. Bør ikke anvendes ved 

udsigt til regn de næste 24 timer. Ved meget tilgroede overflader kan der gives en 

ekstra behandling efter 4 uger.  

Brugsanvisning: Brug handsker og øjenbeskyttelse (læs venligst sikkerhedsdatablad*) 

Påføring: Fyld en 10 l plastik vandkande med koldt vand. Åbn forsigtig posen og hæld 400 ml i 

vandkanden. Rør rundt i mindst 1 minut før påføringen startes. Anvend en fin til 

medium brusetud. 

 Sørg for at hele arealet bliver ensartet dækket af opløsningen.  

 Start påføringen på det højeste punkt så utilsigtet spredning af produktet undgås. 

Produktet kan skade græs og planter. 

Bemærk:  

Block Blitz kan efterlade en ufarlig hvid hinde. Regn vil gradvist, vaske det bort. 

Vigtigt: Hæld altid Block Blitz i vandet. Tilsæt aldrig vand til Block Blitz.  

Hvis granulatet kommer på huden, vaskes straks med koldt vand. 

 Undgå indånding af damp og støv. Må kun bruges på vel ventilerede steder. 

 Hold børn og husdyr væk fra behandlede områder til overfladen er helt tør. 

Bemærk: 

Block Blitz kan misfarve plast og malede overflader. Misfarvningen kan normal vaskes 

af med koldt vand. 

På natursten afprøves, et lille område inden anvendelse på hele fladen, for at udelukke 

eventuel misfarvning. 

*) Sikkerhedsdatablad kan ses på www.trafik-fritid.dk                       
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