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Teknisk datablad

Textile Cleaner

Produktbeskrivelse

Annet

Type

Dette er et vannfortynnbart, konsentrert, alkalisk rensemiddel. Det er en blanding av overflateaktive midler,
emulgeringsmidler og vann.

Egenskaper og fordeler

Inneholder ikke løsemidler og er biologisk nedbrytbart.

Bruksområde

Skal brukes på kalesjer, matter, markiser og lignende tekstiler av bomull og nylon.

1
GB - NO - SE - DK - NL

Produktdata

pH-verdi 12 til 13

Farger klar

VOC-USA 0 g/l EPA Method 24

Innhold Inneholder:
ikke-ioniske, overflateaktive stoffer: 5-15 %
amfotære tensider: < 5 %

Emballasje 
Volum (liter) Spannstørrelse (liter)

Textile Cleaner 1 1

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme 
pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Anbefalt.

Bomull, Fille, Svamp, 3M pad: Kan brukes.

Vann

Tynner

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Utgitt dato:

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

av Jotun Gruppen Side: 1/3

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.

23.09.2014.



Teknisk datablad

Textile Cleaner

Bruksanvisning

Forarbeid

Rist boksen før bruk. For forurensede overflater fortynnes produktet med vann i forholdet 1:3. For sterkt 
forurensede overflater, bruk produktet ufortynnet. For plastvinduer fortynn produktet med vann i forholdet 1:20.
Påfør direkte på overflaten. Rengjør overflaten med en børste eller svamp. La den virke i 10-15 minutter. Skyll 
godt med rent vann.

Forbehandling

På områder med mugg og grønnalger, bruk anbefalte Jotun Yachting produkter.

Textile Watershield. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Anmerkning

Ikke la produktet tørke på tekstil eller plastvindu.

Siste strøk

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god 
ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med 
forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

48Textile Cleaner måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet,
etter dette skal produktet kontrolleres.

Forskjellig

NOBB nummer

41565730

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

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.

Utgitt dato:

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

av Jotun Gruppen Side: 2/3

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.

23.09.2014.
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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.

Utgitt dato:

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

av Jotun Gruppen Side: 3/3

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.

23.09.2014.


