
TRALLRENT  

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Det här är ett rengöringsmedel för obehandlade 
och oljade träytor som altaner, trallar, staket och 
trädgårdsmöbler. Trallrent kan du använda på 
furu, gran och ädelträ som t ex teak och ek. Med-
let passar utmärkt för att ta bort gamla lager av 
olja och fernissa. Det tar bort och bleker ned-
brutna träfiber och ger ett bra underlag för att 
skyddsbehandla träytan på nytt. 
 
Innehåller Natriumperkarbonat > 30%, anjonisk 
tensid < 5%.  
 
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ  

Eftersom medlet har en blekande effekt på åldrat trä 
och verkar olika på olika underlag kan du om du är 
osäker prova produkten på ett litet område innan du 
behandlar hela ytan. Rengöringsblandningen är alka-
lisk. Undvik stänk på kläder, i ansikte och på växter. 
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Mäs-
sing kan bli mörkfärgat om det kommer i kontakt 
med medlet.  
 
BLANDA SÅ HÄR  

Blanda 1 del Trallrent till 9 delar vatten, eller en burk 
Trallrent till 4,5 liter vatten. Häll medlet i kallt vatten 
i ett öppet plastkärl under omrörning. Låt bland-
ningen stå i ca 5–10 minuter och rör sedan om igen 
innan du börjar rengöringen. Använd blandningen 
inom 2-4 timmar. 5 liter blandning räcker till ca 13–15 
m2.  
 
GÖR RENT  

Om det är varmt och soligt bör du fukta underlaget 
med vatten innan du behandlar det så att inte ren-
göringsmedlet torkar in för snabbt. Applicera lös-
ningen flödigt med pensel eller roller och låt verka i 
15–30 minuter – utom på ädelträ där du låter medlet 
verket i högst 10 minuter. Lägg på mer lösning vid 
behov så att du håller ytan fuktig. Bearbeta ordent-
ligt med borste med styvborst eller helst med hög-
tryckstvätt och skölj noga med vatten. 
 
 

 

Om du använder högtryckstvätt, undvik för högt 
tryck eftersom åldrat trä lätt kan ta skada. Kraftigt 
smutsiga eller mörknade ytor kan du behöva be-
handla flera gånger. När du rengör furu och ädelträ 
kan fiberresning uppstå vilket du får bort genom att 
slipa lätt. 
 
Efter att du tvättat trall- eller altanytor, behandla 
dem med Träolja V eller Träolja. Möbler i ädelträ be-
handlar du med spädd Ädelolja enligt rekommenda-
tionen på burken. 
 
OBS! Efter att du tvättat trall- eller altanytor, be-
handla dem med Träolja V eller Träolja. Möbler i 
ädelträ behandlar du med spädd Ädelolja enligt re-
kommendationen på burken. 
 
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. 
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 

TEKNISK INFORMATION 
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ÖVRIGT Förvaras svalt & torrt i originalförp. 
max +30°C. 

INNEHÅLLER SODIUM CARBONATE PEROXIDE 
HYDROXYETHYL CELLULOSE 
SODIUM 
DODECYLBENZENESULFONATE 
SODIUM TOLUENESULFONATE 

5L BLANDNING RÄCKER TILL Ca 13-15m2 

SPÄDNING 1:9 eller en förpackning till 4,5 liter 
vatten. 

ANVÄNDNING Rengöring av träytor utomhus 

FÖRVARAS SVALT & TORRT I ORIGINALFÖRP.  


