
 

 

Instruktion  – end-user. 

 

 

MSL Firecheck er en klar væske og lugtfri når væsken er tørret.  

MSL Firecheck kan bruges effektivt på vandabsorberende overflader og materialer. Kan 

ikke bruges på vandafvisende overflader hvor der ikke er mulighed for at MSL Firecheck 

kan ”indtøre”.  

Er ugiftig.  

 

Instruktion: MSL Firecheck skal bruges som leveret og må ikke fortyndes. Før den fulde 

behandling bør man teste væsken på et lille areal og man skal sikre at det produkt eller 

materiale der skal behandles er ren og tør. Sørg for at flaskens spray dyse peger væk fra dig 

og drej spray dysen indtil der er opnået en fin spraytåge.  

 

Der er ingen grund til at gennembløde den overflade og det materiale der skal behandles. 

Påfør et fint lag af MSL Firecheck på overfladen. Gentag eventuelt behandlingen når MSL 

Firecheck er tørret ind.  

 

Hvis der kommer noget MSL Firecheck væske på metal bør dette tørres af for at undgå at 

metaloverfladen anløber. Brug aldrig MSL Firecheck på produkter eller overflader der 

bliver beskadiget af vand. 1 liter dækker ca. 10-12 m2.  

 

På visse materialer anbefales en større dosering.  

Tal med salgsafdelingen.  

 

MSL Firecheck er testet efter BS5852 part 2 Crib 5 på naturfibre, blandede fibre som 

polyester/bomuld og syntetiske fibre som polyester og Draylon.  

MSL Firecheck er testet efter BS5857 part 2 på naturfibre, syntetiske fibre og på blandede 

fibre som polyester/bomuld. Natural fibre er blandt andet bomuld, uld og viskose. 

Syntetiske fibre er blandt andet nylon, polyester og polyester/bomuld. MSL Firecheck kan 

også bruges på hessian, skumgummi, ubehandlet træ og tilsvarende materialer med 

overflader der kan absorberer denne væske. For andre materialer kan der være andre test 

normer og standarder.  

 

For ubehandlet træoverflader er test standarderne og normer andre end ovennævnte. 

Firecheck kan bruges på dekorationer, tæpper, gardiner, beklædning, madrasser, møbler / 

bolster på møbler. Produktet er meget slidstærkt men ikke permanent hvis overfladen 

udsættes for vand, eller det behandlede emne bliver vasket.  

MSL Firecheck kan altså vaskes væk. Husk – hvis det behandlede produkt og overflade 

bliver udsat for vand eller bliver vasket på den ene eller anden måde, skal overfladen 

genbehandles når den er tør. MSL Firecheck er meget slidstærk og der skal rigtig meget til 

for fjerne effekten fra Firecheck. Det behandlede område og overfladen skal slides i stykker 



 

 

før effekten forsvinder.  

Der kan dog være krav fra myndigheder og andre om at man med mellemrum skal 

genbehandle en allerede behandlet overflade.  

 

Er det et krav med genhandling anbefaler vi at man genbehandler overfladen hver 18. 

måned.  

 

Produkt data sikkerhedsblad kan rekvireres ved henvendelse til vores salgsafdeling.   

 

Vedr. ubehandlet træ / absorberende træ – her anbefales 250 ml. per m2 der påføres over 3 

gange i stedet for2 gange.  

 

Vi har også et produkt der er specielt udviklet til træ.  

Produktet hedder Timbercheck. Timbercheck er testet efter og overholder: BS EN 13823 og 

BS EN 11925-2 SBI Euro Class B-s1-d0 der også er lig med Class = BS 476: Part 6 og Part 

7. NT053 & NT054 accelereret forvitring af brandhæmmende behandlet træ til brand test. 

Euro-class C for krydsfiner.  
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