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Annet

JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner
Produktbeskrivelse
Type
Vaskemiddel for hus som skal ommales eller rebeises.

Egenskaper og fordeler
Kraftig spesialvask før maling for allerede malte/beisede underlag. Inneholder effektive virkestoffer som
desinfiserer underlaget og forebygger sopp- og algevekst. Uten fosfat. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på
selvrensende vinduer da det kan skade rensesjiktet.

Bruksområde
Underlag som skal males om eller beises. Produktet er også effektivt på meget skitne flater. Produktet anbefales
kun til bruk utendørs.

Underlag
Malt eller beiset treverk. Jern, mur, betong og takstein. Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1 LITER og 4 LITER.

Generisk type

Syntetisk, alkalisk rensemiddel

Litervekt

1.07

pH-verdi

7 til 9
(tynnet med vann 1:10)

Innhold

Inneholder: 1-10% kationiske, overflateaktive stoffer og 1-10% ikke-ioniske,
overflateaktive stoffer.

Ingredienser

C12-C16, alkylbenzyldimetylammonium klorid
Didecyldimetylammoniumklorid
(C9-C11) Alkylalkoholetoxilat
Sitronsyre
Glyserin
Propan-2-ol
Kvaternær C12-14 alkyl metyl amin etoksylert metylklorid
Natriumhydroksid

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Unngå å arbeide i direkte sol (mister
effekten). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Kan misfarge enkelte
edeltresorter.
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Påføringsutstyr/-metoder
Vaske- eller skurebørste, høytrykkssprøyte m/dosering eller trykksprøyte. Mekanisk bearbeiding øker
effektiviteten.
Høytrykkvasker brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget: Min 30 cm. Trykk over 70 bar:
Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller bruk av
"turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

Rengjøring av malerverktøy
Vann

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)
Kommentarer:

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)
Våt (beregnet)

Tørr (beregnet)

1 liter ferdigblandet væske til
ca. 15 m².

Blandeforhold (volum)
1 liter til 10 liter vann.

Bruksanvisning
Forarbeid
Fortynnes med vann i forhold 1:10 (1 liter til 10 liter vann) ved normal rengjøring. Påføres tørt underlag. På
vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover. La det virke i 3-5 minutter og hold området fuktig.
Skyll deretter godt ovenfra og nedover.

Rengjøring av søl
Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
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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.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
51427418, 51427422

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 veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt
påføringsmetode.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.
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