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Annet

TREBITT Terrassebeisfjerner (2019)
Produktbeskrivelse
Type
Kraftig rensemiddel basert på alkalier og andre biologisk nedbrytbare råvarer.Uten fosfat.

Bruksområde
Produktet renser, fjerner gammel olje eller terrassebeis og lysner trykkimpregnert treverk.
Merknad: Bruk hansker og vernebriller. Unngå å søle på vindusglass, malte flater, plastdetaljer eller ubehandlet
aluminium. Unngå søl på andre steder enn flatene som skal renses. Etsningsfare!

Produktdata
Emballasjestørrelser

4L

Generisk type

Syntetisk, alkalisk rensemiddel

Litervekt

1.08

pH-verdi

14

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Etsende væske. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Produktet er irriterende. Bruk egnede
vernehansker. Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller).
Unngå å søle på vindusglass, malte flater, plastdetaljer eller ubehandlet aluminium. Etsningsfare! Løser
tjæreholdige produkter som takpapp, shingel o.l. Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter. Eventuelt
søl skylles bort med rent vann.

Påføringsutstyr/-metoder
Pensel eller rull.

Rengjøring av malerverktøy
Vann og JOTUN Penselrens.

Forbruk
8–10 m²/liter.

Tynner
Brukes utynnet.

Utgitt dato:

12.03.2019
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Produktkode: 22T

Side: 1/3

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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Bruksanvisning
Unngå direkte sollys på underlaget. Dette reduserer effekten.
1)

Fukte underlaget lett med kaldt vann. Unngå dammer med vann.

2)

Hell TREBITT Terrrassebeisfjerner (2019) over i egnet rullekar og påfør
med pensel/rull på et begrenset arbeidsområde. La virke i 15-20 min.

3)

Hold gulvet fuktig ved å påføre mer TREBITT Terrrassebeisfjerner (2019)
med pensel påmontert forlengerskaft. Massér TREBITT Terrassebeisfjerner
(2019) ned i underlaget med pensel gjentagende ganger. Hold området fuktig
med TREBITT Terrassebeisfjerner (2019) i virketiden. La produktet, i
kombinasjon med lett skrubbing med pensel, gjøre rensejobben.

4)

Skrubb gulvet lett med en terrasseskrubb med forlengerskaft. Skrubb i treets
lengderetning for å motvirke trefiberreising.

5)

Skyll godt med rikelig mengder vann. Benytt hageslange - ikke
høytrykksvasker, da denne lett vil flise opp treoverflaten. Terrassegulvet kan
behandles etter opptørking med TREBITT Terrassebeis.
NB! Feil utført arbeidsmetode eller værslitte terrassebord kan gi fiberreising
med oppfliset treoverflate.
Ved behov anbefales lett sliping før behandling med TREBITT Terrassebeis
eller JOTUN Treolje.

Anmerkning
Klikk her og se vår «slik-gjør-du film»:
https://www.jotun.com/no/no/b2c/how-to/video/how-to-stain-previously-stained-terrace.aspx

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
Flytende rensemiddel må 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:
54328434

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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