ABSOLUTT KRAFTVASK
Absolutt Kraftvask er et alkalisk rengjøringsmiddel til utvendige husflater. Fjerner effektivt fett,
forurensning og svertesopp før ommaling. Absolutt Kraftvask virker lett matterende på malingsfilmen
og er derfor velegnet å bruke før ommaling.
NB: Virker korroderende på aluminium og lettmetaller. Virker etsende på glass - vinduer tildekkes
eller skylles straks rene.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Egenvekt (kg/l):
pH verdi, tynnet løsning:

Alkalisk rengjøringsmiddel
1,07
13

OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
Innhold:

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer,
anioniske overflateaktive stoffer, amfoterte
overflateaktive stoffer < 5 %.
Vann
Natriumhydroksid
Natriummetasilikatpentahydrat
Etoksylert alkohol
Etanolamin
Alanin, N, N-bis (karboksymetyl) -, trinatriumsalt
Sodium ethylhexyliminodipropionate
Sodium Lauryl Sulfate

Ingredienser:

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Anbefalt forbruk:
Blandingsforhold:
Minimum påføringstemperatur:

Pensel, svamp eller lavtrykkssprøyte/ pumpesprøyte, eventuelt
høytrykkssprøyte
1 liter vaskeløsning til ca. 10-20 m2
1:30 (1 liter Kraftvask til 30 liter vann)
0°C. Best virkning ved 20°C. Skal ikke brukes i solskinn.

BRUKSANVISNING
Bruksmåte

Underlaget må være tørt før behandling. Påfør Absolutt Kraftvask med jevne bevegelser nedenfra og
oppover og sørg for at alle flater blir fuktet (unngå skjolder). Unngå renning av rengjøringsmiddelet
på tørre flater. La midlet virke fra 2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk
kost eller børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt godt
med rikelig med vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt
trykk kan føre til oppflising av treverket og inntregning av vann. Skal ikke brukes i solskinn. Unngå å
sprøyte Absolutt Kraftvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann.
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ABSOLUTT KRAFTVASK
Lagring

Tett beholder godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal
fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt. Holdbar i minst 2 år.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig
avfall.

ØVRIG INFORMASJON

Inneholder Natriummetasilikat og lut (Natriumhydroksid). Væsken er etsende. Må ikke svelges.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Unngå sprut i
øynene da midlet inneholder lut. I tilfelle sprut i øyne, skylles straks grundig med store mengder rent
vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Se for øvrig
sikkerhetsdatablad.
Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5
år etter utgivelsesdato.
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