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Produktet er en mikroemulsjon,
basert på fettsyrer.
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Annet

JOTUN Penselrens
Produktbeskrivelse
Type
Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy.

Egenskaper og fordeler
Spesielt egnet til å fjerne maling fra pensler.
Produktet er lite miljøbelastende og lett biologisk nedbrytbar.

Bruksområde
JOTUN Penselrens benyttes til rengjøring av alle typer malerverktøy.
JOTUN Penselrens kan benyttes til å bevare penslene myke over tid. JOTUN Penselrens er ikke like effektiv
til malerverktøy hvor det er benyttet: 2-komponent maling eller xylenbasert maling.

Produktdata
Emballasjestørrelser

Plastflaske: 1 L

Generisk type

Produktet er en mikroemulsjon, basert på fettsyrer.

Litervekt

1

pH-verdi

9

Innhold

Inneholder: nonioniske tensider: 15-30 %

Ingredienser

Vann
Fettalkoholetoksilat
Fettsyreester
2-(2-butoksyetoksy) etanol
Alkydglukosid
Alanin, N, N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt i vann

Påføringsinformasjon
Anmerkning
JOTUN Penselrens brukes ufortynnet for best resultat.
Virkestoffene i JOTUN Penselrens er sterke, unngå derfor langvarig hudkontakt. Unngå sprut i øynene. I
tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig med mye rent vann.

Bruksanvisning
Tørk av mest mulig maling fra verktøyet. Hell en passende mengde i et kar og gni penselen godt inn. Skyll med
vann.
Er penselen hard, la den stå over lengre tid i JOTUN Penselrens og skyll med vann. I vanskelige tilfeller,
gjenta behandlingen.
Etter grundig rengjøring settes penselen inn med JOTUN Penselrens. Skyll grundig med vann, og tørk av
penselen før den tas i bruk på nytt.
Oppbevar penslene liggende.
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering
Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

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:
26085936

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 den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.

Utgitt dato:

14.03.2019

Produkt ID: 1075

Produktkode: 9JV

Side: 2/2

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

