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Syntetisk, alkalisk rensemiddel
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TREBITT Terrassebeisfjerner (2019)
Produktbeskrivelse
Type
Kraftig rensemiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer.Uten fosfat.

Bruksområde
Produktet renser, fjerner gammel olje eller terrassebeis og lysner trykkimpregnert treverk.
Merknad: Bruk hansker og vernebriller. Unngå å søle på vindusglass, malte flater, plastdetaljer eller ubehandlet
aluminium. Unngå søl på andre steder enn flatene som skal renses. Etsningsfare!

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner
Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring
Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Flytende rensemiddel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Vedlikehold
Renhold
Ikke aktuelt. Produktet skal etterbehandles og ikke brukes alene.

Vask av behandlede flater
Ikke aktuelt. Produktet skal etterbehandles og ikke brukes alene.

Vedlikeholdsintervall
Ikke aktuelt. Produktet skal etterbehandles og ikke brukes alene.

Reparasjon av skade
Produktet skal etterbehandles og ikke brukes alene.

Utgitt dato:

12.03.2019

Produkt ID: 41562

Produktkode: 22T

Side: 1/3

Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Teknisk
Datablad (TDS) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
54328434

Kontaktinformasjon
Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt
påføringsmetode.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn
NCS-kode

Produksjonsnummer

Utgitt dato:

12.03.2019

Produkt ID: 41562

Produktkode: 22T

Side: 2/3

Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Teknisk
Datablad (TDS) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Malerarbeidet er utført av

Dato
Underskrift

Utgitt dato:

12.03.2019

Produkt ID: 41562

Produktkode: 22T

Side: 3/3

Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Teknisk
Datablad (TDS) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

