Jotun Industri

KRAFTVASK

RENGJØR OG FJERNER MALINGSØL
For svært tilsølte flater
Effektiv rengjøring av maskiner og utstyr
Tilpasset industriell bruk
JOTUN Industri Kraftvask rengjør og fjerner malingsøl effektivt fra svært tilgrisede flater.
Det er et kraftig vaskemiddel tilpasset industrielle malingslinjer og industriell bruk.
JOTUN Industri Kraftvask kan ved svakere oppløsning benyttes til enklere rengjørings
oppgaver hvor man ønsker et mildere vaskemiddel.

KRAFTVASK
EGENSKAPER
Kraftig vaskemiddel for meget skitne flater. Spesielt tilpasset produksjonslinjer for
malingspåføring.
Fjerner effektivt våt maling. Ved tilstrekkelig virketid løsner JOTUN Industri Kraftvask
også størknet maling.
BRUKSANVISNING
Blandeforhold 1:2. Kan ved uttynning 1:10 også benyttes til enklere rengjøring ved
fargebytte og vask av børster.
JOTUN Industri Kraftvask er meget kraftig og kan virke mattende på enkelte underlag.
Påføres underlaget med sprøyte eller kost. Jevnlig vask av utstyr virker forebyggende
mot driftstans og bør være en naturlig del av det forebyggende vedlikeholdet.

TEKNISKE DATA
Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

ANMERKNING
Lagres stående og frostsikkert.
Produktet er beregnet for industriell bruk.

SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende
produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre
merkev arer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et
produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke
på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
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Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere
annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.
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