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Produkten är en mikroemulsion
baserad på fettsyror.
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JOTUN Penseltvätt
JOTUN Penselrens

Produktbeskrivning
Typ
Effektivt rengöringsmedel för alla typer av måleriverktyg.

Egenskaper och fördelar
Speciellt utvecklad för att avlägsna färg från penslar.
Produkten har minimal miljöpåverkan och är biologiskt nedbrytbar.

Användningsområde
JOTUN Penseltvätt är ett effektivt rengöringsmedel för alla typer av måleriverktyg
JOTUN Penseltvätt kan användas för att förvara penslarna över en längre tid. JOTUN Penseltvätt rengör
inte verktygen lika effektiv då följande produkttyper har använts: 2-komponent färg eller xylenlöslig färg.

Produktdata
Emballagestorlek

Plastflaska: 1 L

Generisk typ

Produkten är en mikroemulsion baserad på fettsyror.

Litervikt

1

pH värde

9

Innehåll

Innehåller: nonjoniska tensider: 15-30 %

Ingredienser

Vatten
Fettalkoholetoxilat
Fettsyraester
2-(2-butoxietoxi)etanol
Alkydglukosid
Alanin, N, N-bis-(Karboxylmetyl)-, trinatriumsalt i vatten

Appliceringstekniska data
Anmärkning
För bäst resultat används JOTUN Penseltvätt outspädd.
De verksamma ämnena i JOTUN Penseltvätt är starka, undvik därför långvarig hudkontakt. Undvik stänk i
ögonen. Vid stänk i ögonen skölj noga med mycket rent vatten.

Utgivningsdatum:

14.03.2019

Produkt ID: 1075

Produktkod: 9JV

Sida: 1/2

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Bruksanvisning
Torka av mesta möjliga färg från verktyget. Häll upp en lagom mängd i ett kärl/burk och arbeta in ordentligt i
penseln. Skölj med vatten.
Om penseln är hård, låt den stå en längre tid i JOTUN Penseltvätt och skölj med vatten. Vid svåra fall,
upprepa behandlingen.
Efter noggrann rengöring arbetas en mindre mängd JOTUN Penseltvätt in i penseln. Skölj noga med vatten
och torka av penseln innan den tas i bruk.
Förvara penslarna liggande.

Underhåll
Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering
Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse
Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte
garantera annat än produktens kvalitet.
Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.
Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är
giltig.
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