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JOTUN Husvask
Produktbeskrivning
Typ
Syntetisk tvättmedel. Effektivt rengöringsmedel baserat på biologiska nedbrytbara råvaror.
Tvättmedel för rengöring av smutsiga underlag.

Egenskaper och fördelar
JOTUN Husvask angriper inte aluminium, stål, plast, glas el.dyl. när den förtunnas och får verka enligt angivna
förhållande och tider. Innehåller inte fosfater. Undvik spill av tvättmedlet på självrengörande fönster då det kan
skada rengöringsskiktet.
Avlägsnar effektivt alla typer av smuts.

Användningsområde
JOTUN Husvask är ett specialtvättmedel som rekommenderas för årlig underhållstvätt av fasaden. JOTUN
Husvask passar utmärkt för daglig rengöring i hemmet och industrin. Även lämplig för att tvätta av ytmögel
innan desinficering med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion.

Underlag
Alla typer av underlag.

Produktdata
Emballagestorlek

plastemballage: 1 och 5 liter

Litervikt

1,07

pH värde

11 till 12

Innehåll

Innehåller: nonjoniska tensider< 5 %, katjoniska tensider< 5 %

Ingredienser

Vatten
2-(2-butoxietoxi)etanol
Dinatriummetasilikat
Natriumkarbonat
Fettalkoholetoxilat
Alkylglukosid
Kokosamfodipropionat natriumsalt

kg/l
(spädd 1:10 och 1:20 med vatten.)

Appliceringstekniska data
Anmärkning
Undvik att arbeta i direkt sol (produkten tappar effekten). Undvik att behandla för stora ytor åt gången. Låt inte
produkten torka på fönsterglas då det finns risk för att det uppkommer fläckar. Undvik att duscha produkten
direkt på buskar/plantor. Eventuell spill sköljes av med rent vatten.
Varning!
Använd handskar för att undvika att huden torks ut. Undvik stänk i ögonen. Använd ögonskydd (t.ex.
skyddsglasögon). Vid stänk i ögonen skölj noga med mycket rent vatten.

Appliceringsmetoder
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Ute: Bästa resultat uppnås vid användning av tvättborste/ skurborste. Höggtrycksspruta med dosering eller
tryckspruta kan också användas. Högtrycksspruta skall användas med försiktighet. Avstånd till underlaget:
Minst 30 cm. Tryck över 70 bar: Avståndet till underlaget och sprutvinkeln bör ökas. Skarp stråle eller turbodysa
kan förstöra ytan på panelen och bör därför undvikas.
Inne: Trasa, svamp eller liknande.
Användning av högtrycksspruta på utvändig panel:
En högtrycksspruta kan göra att tvättning av huset går snabbt och enkelt, men den skall användas korrekt och
med försiktighet för att undvika skador på träet. I värsta fall kan vatten tränga in bakom panelen och in i
väggen och där orsaka skador som blåsor/avflagning och /eller röta. Dessutom kan färgfilmen blåsas av väggen
och träet flisas upp och därmed blir ytan olämplig att behandla.
Använd inte högtrycksspruta om panelen är uppsprucken, har den stora glipor mellan över- och underliggaren,
har dålig luftning bakom panel, sprickor i murputsen eller andra byggtekniska svagheter. Undvik att spola
uppöver panelen i öppna konstruktioner, ventiler och liknande. Börja tvätten nedifrån på väggen och håll
strålen snett neråt eller åt sidan så att vattnet rinner av väggen.
Kom ihåg att det är först och främst tvättmedlet och vattenmängden som skall avlägsna smutsen, inte
vattentrycket. Avsköljning av oljelaserad yta skall utföras så skonsamt som möjligt.

Förbrukning per strykning
1 liter färdigblandad vätska räcker till ca 15 m².

Blandningsförhållande (volym)
1:20
1 liter JOTUN Husvask till 20 liter vatten

Rengöring av verktyg
Vatten

Bruksanvisning
Förarbete
Ute:
Späds vid normal tvätt 1:20 med vatten . 1 eller 2 delar till 10 delar vatten vid rengöring av mycket smutsiga
ytor.
Påföres på torrt underlag och låt verka i 3-5 minuter.
Låt inte produkten torka på fönsterglas då det finns risk för att det uppkommer fläckar.
SKÖLJ NOGA med rent vatten! Kan med fördel spolas av om förhållandena tillåter detta.
Mycket smutsiga ytor kräver att ytan bearbetas under rengöring, alternativt att behandlingen upprepas.
På vertikala ytor påföres tvättmedlet nedifrån och upp.
Inne:
Späds 1:50 med vatten.
Ytorna tvättas med trasa, svamp eller liknande.
Om ytan skall målas är det viktigt att efterskölja med rent vatten för att avlägsna rester från tvättmedlet.

Efterbehandling
Ute: Underlag som är angripna av mögel och/eller alger skall desinficeras med JOTUN Alg - och
mögeldesinfektion efter tvättning.

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

Lagring
Lagras frostfritt då emballaget kan sprängas vid frysning. Fraktas och lagras ståendes.
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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.

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 versionen (United
Kingdom) som är giltig.
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