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JOTUN Specialvask Før Maling
JOTUN Spesialvask før maling

Type
JOTUN Specialvask Før Maling er et effektivt, miljøskånsomt produkt, som primært anvendes til hovedrengøring
af lofter og vægge inden malebehandling. Produktet er et koncentrat og skal fortyndes med vand i forholdet 1:
20.

Egenskaber og fordele
Til rengøring af malede underlag. Indeholder ikke organiske opløsningsmidler, parfume eller farvestoffer.

Anvendelsesområde
JOTUN Specialvask Før Maling anvendes primært til hovedrengøring af lofter og vægge, træværk m.m. inden
malebehandling. Fjerner smuds, fedtrester og gammel sæbefilm. Hvis underlaget er meget snavset eller ved
kraftige fedtpletter anbefales JOTUN Specialrens Gulnet Træværk.

Underlag
Anvendes på lofter, vægge, døre og lister inden malebehandling.

Produktdata
Emballagestørrelser

1l

pH værdi

8 til 9

Flammepunkt

Lukket beholder: >62°C (>143,6°F)

Ingredienser

Nonioniske tensider: < 5%.

Påføringsinformation
Forhold under påføring
Det anbefales at bruge handsker og briller. Sørg for god ventilation.

Forbrug pr. strøg
100 m²/l koncentrat.

Blandingsforhold for produktet (volumen)
1 liter til 20 liter vand.

Brugsanvisning
Forarbejde
Bland 5 dl JOTUN Specialvask Før Maling med 10 liter vand. Brug en ren, fnugfri klud eller microfiberklud. Lad
tørre inden videre behandling.
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.
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Affaldshåndtering
Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer:

00-3

Under anmeldelse

1993

Sikkerhedsregler

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de
oplyste data uden yderligere varsel.
Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.
Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske
version, der er gældende.
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

