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Annet

JOTUN Spesial wipes
Type
JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

Egenskaper og fordeler
Fjerner enkelt flekker og søl av uherdet maling, lim, fugemasse, fett, olje mm. Meget godt egnet til rengjøring/
rens av underlag før mindre malerjobber. Ypperlig til å rengjøre hender, tørker ikke ut huden. Inneholder aloe
vera som mykner hendene. Produktet inneholder citrus. Lettvint og enkelt, tørk av og kast.

Bruksområde
Et universal renseprodukt for malerarbeid, oppussing, verktøy, garasje. Fjerner tusj- og skomerker på malte og
lakkerte flater.

Underlag
NB! Bør ikke brukes på elektroniske artikler som eks PC og mykplast eller glass. Ved fjerning av flekker på ulike
malte underlag, påse at malingen er fullt utherdet. Gjør en prøverens.

Produktdata
Emballasjestørrelser

Plastbeholder med 40 våtservietter.

Bruksanvisning
Forarbeid
Ta av lokket og forseglingen. Tre den midterste duken gjennom hullet og sett på lokket. Riv av duken og sett på
lokket etter bruk. Dette for at duken ikke skal tørke ut.

Anmerkning
Kan anvendes istedenfor sterke løsningsmidler. Fjerner fingerfett, metallmerker og flekker på f. eks dører og
listverk. JOTUN Spesial wipes erstatter bruk av filler/kluter.

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.
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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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Forskjellig
NOBB nummer
Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:
49585582

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 konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.
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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.

