GJØCO KRAFTTVÄTT
Gjøco Kraftvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel till utvändiga husdelar. Den effektivt tar bort fett,
smuts och mögelsvamp innan målning. Gjøco Krafttvätt verkar lättmatterande på färgfilmen och
därför är lämplig att använda innan ommålning.
OBS: Verkar frätande på aluminium och lättmetaller. Fräter glas - fönster ska täckas eller sköljas rena
omedelbart.
FYSIKALSKA DATA
Typ:
Densitet (kg/l):
pH värde , förtunnad lösning:

Alkaliskt rengöringmedel
1,07
13

BRUKSDATA
Appliceringsmetod:
Rekommenderad förbrukning:
Blandningsförhållande:
Lägsta appliceringstemperatur:

Luftspruta / pumpspray, eller högtrycksspruta
1 liter tvättlösning till cirka 15 m2
1:30 (1 liters Kraftvask till 30 liter vatten)
0° C Bästa effekt vid 20° C. Använd inte i solsken.

BRUKSANVISNING
Användningsmetod
Underlag måste vara torrt innan behandling. Applicera Gjøco Krafttvätt med regelbundna rörelser
nedifrån och uppåt och se till att alla ytor är fuktade (undvik fläckar). Undvik rinnig av
rengöringsmedel på torra ytor. Låt medlet arbeta i 2-5 minuter (låt den inte torka). Vid kraftig
förorening använd borste. Skölj med trädgårdsslang med rent vatten. Skölj noggrant med mycket
vatten uppifrån och ned. Högtryckstvätt kan användas, men tänk på att högt tryck kan leda till
fjällning av trä och inträngning av vatten. Använd inte i solsken. Undvik att spruta Gjøco Krafttvätt
direkt på växter. Spill ska sköljas bort med vatten.
Annan information
Innehåller natriummetasilikat och kaustiksoda (natriumhydroxid). Vätskan är frätande. Svälj inte. Håll
oåtkomligt för barn. Använd handskar och skyddsglasögon. Undvik stänk i ögonen eftersom medel
innehåller lut. Vid stänk i ögonen, spola genast rikligt med rent vatten. Vid olycka eller sjukdom sök
omedelbart medicinsk hjälp. Se även säkerhetsdatablad.
Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna
och förvaras torrt och frostfritt.

Säkerhet
Se separat säkerhetsdatablad.
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna
används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra
allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra
givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
TEKNISKA DATA
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