Sådan bruges Guldberg Penselrens
•

Guldberg Penselrens anvendes ufortyndet.

•

Hæld en passende mængde Guldberg Penselrens i en
beholder, og gennemvæd penslen deri.
(Hårde og udtørrede pensler bør stå i blød 1-2 dage)

•

Gnid derefter penslen, og skyl den i lunkent vand.
Én enkelt skylning er nok.

penselrens

Prøv en ægte

Guldberg Håndlavet er pensler af 100 %
naturmaterialer, som holder rigtig længe
– og endnu længere når de rengøres
med Guldberg Penselrens.
Forhandler:

10-2007

165 005

Guldberg Penselfabrik ApS  • Jernet 4 D  •  6000 Kolding
Tlf. 76 33 26 10  •  Fax 76 33 26 19  •  tl@guldberg.dk
www.guldberg.com

rengøring & pleje

Guldberg Penselrens – et unikt produkt

Hurtigt, nemt og vandbesparende

Guldberg Penselrens er et middel til rengøring af pensler og
andre malerredskaber.
Det unikke ved produktet er, at det, foruden den rensende
effekt, har en beskyttende og plejende virkning på børsterne.
Og så kan den samme væske bruges igen og igen.
Guldberg Penselrens fjerner såvel olie- som vandbaseret
maling – også gammelt og indtørret maling.

Det er hurtigt og nemt at rengøre sine pensler med Guldberg
Penselrens. Når penslerne er gennemvædet af penselrens,
skal de blot skylles med vand én enkelt gang.
Man sparer altså både tid og vand, når man bruger penselrens.

Beskytter og plejer
Hvis man rengør sine pensler i vand eller terpentin, har
hårene tendens til at tørre ud og blive hårde og strittende.
Skafter af træ tager med tiden også skade, fordi træet udvider sig og sprækker.
Guldberg Penselrens beskytter og plejer penselhårene,
så blødheden og spændstigheden bevares, og skafterne
forbliver pæne.
Penslerne holder med andre ord længere, når de rengøres
med penselrens, og det er ikke nødvendigt at bruge brun
sæbe.

Kan bruges igen og igen
Guldberg Penselrens kan bruges igen og igen, idet væskens
biologiske sammensætning får malerresterne til at udskilles
og bundfælde. Det er både praktisk og økonomisk.

Skånsomt for miljøet – Svanemærket beviser dette
Guldberg Penselrens er baseret på lammeflomme og rapsolie, og nedbrydes let i naturen. Produktet opfylder alle krav
til nedbrydelighed iht. OECD-test 301-B.
Guldberg Penselrens er tildelt det nordiske miljømærke
"Svanen", hvilket er din garanti for:
•

at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden
for sin kategori.

•

at der er taget hensyn til din sundhed.

•

at kvaliteten er god.

Flaskestørrelser
1/2 liter, 1 liter.
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