JOTUN KRAFTVASK
OMSCHRIJVING

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor schilderwerk binnen en buiten

TOEPASSING

JOTUN KRAFTVASK is een effectief reinigingsmiddel op basis van
biologisch afbreekbare grondstoffen. JOTUN KRAFTVASK kan worden gebruikt
vóór het schilderen als reiniger voor de ondergrond, als universeel
onderhoudsmiddel en heeft een langdurige werking tegen schimmels en
vuilaanhechting.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN

▪
▪
▪
▪

JOTUN KRAFTVASK beschikt over zeer goede ontvettende eigenschappen.
JOTUN KRAFTVASK is biologisch afbreekbaar.
JOTUN KRAFTVASK tast geen aluminium, staal, plastic, glas etc. aan indien
de behandelingsvoorschriften worden opgevolgd.
JOTUN KRAFTVASK is toepasbaar waar mildere producten niet werken.

VERPAKKING

1 liter

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type

Synthetisch, alkalisch reinigingsmiddel

Soortelijk gewicht
pH waarde ready-mixed
Droging bij 23°C / 50% RV

Reactietijd

1,08
Verdund 1:10 met water: 12,9
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen
beïnvloeden de droging negatief.
3-5 minuten

VERWERKING

Verbruik
Applicatie methoden
Verdunning

15 m2 per liter (indien verdund)
Wassen of borstel, airmix of hogedruk spuit
Water

GEBRUIKSAANWIJZING

Waarschuwing
Bevat kaliumhydroxide. Bijtend. Veroorzaakt brandwonden. Achter slot en
buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk
spoelen met veel water, afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en vermijd contact met
de ogen en het gezicht. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt,
een arts raadplegen onmiddellijk (toon indien mogelijk het etiket).
Gebruiksaanwijzing
Als krachtige reiniger vóór het schilderen : 1:10 verdunnen met water
Als allround (jaarlijks) reinigingsmiddel: 1:15 verdunnen met water
JOTUN KRAFTVASK wordt verdund met water. Altijd aanbrengen op een droog
oppervlak. Wacht 3-5 minuten voordat het product in werking treedt. Zeer
vervuilde oppervlakken mogelijk extra borstelen tijdens de toepassing of een
herhaalde behandeling toepassen. Op verticale oppervlakken het middel
toepassen van onderen naar boven. Spoel grondig met water, van boven en
naar beneden.
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JOTUN KRAFTVASK
Gebruik van hoge druk spuit
Een hoge druk spuit moet met voorzichtigheid worden gebruikt en bepaalde
maatregelen moeten worden genomen. De algemene toestand van
de ondergrond moet worden geëvalueerd. Als er scheuren in de ondergrond,
grote gaten tussen de planken, de ventilatie slecht is, of als er andere
bouwkundige zwakke punten worden geconstateerd, onder geen voorwaarde
een hoge druk spuit gebruiken. Alleen toepassen indien droging snel mogelijk is,
anders kan dit houtrot veroorzaken.
Indien een hoge druk spuit wordt gebruikt, moet het volgende in acht worden
genomen: De druk mag niet hoger zijn dan ongeveer 75 bar, en de minimale
afstand tussen de spuitmond en de ondergrond moet 30 cm zijn. Als de
bovenstaande voorwaarden niet in acht genomen worden, kan verf van de muur
worden geblazen of kan het hout versplinteren wat kan veroorzaken dat
toekomstig onderhoud omslachtig, tijdrovend en kostbaar zal zijn.
Opmerkingen
Vorstvrij opslaan en transporten. Ramen moeten nat worden gehouden op elk
gewenst moment, en het morsen van vloeistof moet direct worden afgespoeld
met water en onmiddellijk worden gedroogd. Het lost teerachtige producten
op en kan hardhouten ondergronden laten verkleuren. Vermijd het spuiten
direct op de planten. Bij morsen direct wegspoelen met water.
VEILIGHEIDSINFORMATIE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bescherm huid en ogen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Damp en spuitnevel niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.
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De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te
wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande
middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest
dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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