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JOTUN Special wipes
JOTUN Spesial wipes

Typ
JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Egenskaper och fördelar
Avlägsnar enkelt fläckar och spill av icke härdad färg, lim, fogmassa, fett, olja mm. Lämplig för rengöring av
mindre ytor inför målning. Utmärkt för rengöring av händer, torkar inte ut huden. Innehåller aloe vera som
mjukgör händerna. Produkten innehåller citrus. Lätt och enkelt, torka av och släng.

Användningsområde
En universell rengöringsprodukt för målningsarbeten och rengöring. Avlägsnar tusch och skomärken på målade
och lackade ytor.

Underlag
OBS! Bör inte användas på elektronisk utrustning som t ex. PC, och på underlag som mjukplast eller glas. Vid
rengöring av målade underlag är det viktigt att färgen är helt genomhärdad. Provtvätta en mindre, dold yta för
att kontrollera detta innan större ytor rengörs.

Produktdata
Emballagestorlek

Plastbehållare med 40 våtservetter.

Bruksanvisning
Förarbete
Ta av locket och förseglingen. Trä den mittersta duken genom hålet och sätt på locket. Riv av duken och sätt på
locket efter användning så att dukarna inte torkar.

Anmärkning
Kan användas istället för starka lösningsmedel. Avlägsnar hudfett, metallmärken och fläckar på t ex. dörrar och
lister. JOTUN Special wipes ersätter trasor.

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.

Utgivningsdatum:

07.12.2015.

Produktkod:

32384

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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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.

Utgivningsdatum:
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Produktkod:
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Sida: 2/2

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.

