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Teknisk datablad

JOTUN Penselrens

Produktbeskrivelse

Andre

Type

Effektivt rengøringsmiddel til alle typer maleværktøj.

Egenskaber og fordele

Specielt udviklet til rengøring af pensler for maling. .

Produktet er skånsom mod miljøet og nedbrydes biologisk.

Anvendelsesområde

JOTUN Penselrens anvendes til rengøring af alle typer maleværktøj.

JOTUN Penselrens kan benyttes til at bevare penslerne bløde over tid. JOTUN Penselrens er ikke lige effektiv til 
maleværktøj, hvis det er anvendt til: 2-komponent maling eller xylenbaseret maling.
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Produktdata

Generisk type Produktet er en microemulsion og er baseret på fedtsyrer.

Litervægt 1

pH værdi 9

Plastikflaske: 1 lEmballagestørrelser

Approved

Indhold Indeholder: nonioniske tensider: 15-30%

Vand
Fedtalkoholetoxylat
Fedtsyreester
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Alkydglykocid
Alanin, N, N-bis(karboksymethyl)-, trinatriumsalt i vand

Ingredienser

Påføringsinformation

Bemærk

JOTUN Penselrens bruges ufortyndet for bedste resultat.

Aktivstofferne i JOTUN Penselrens er stærke, undgå derfor langvarig hudkontakt. Undgå stænk i øjnene. I 
tilfælde af stænk i øjnene, skylles grundigt med meget og rent vand.

Aftør mest mulig maling fra værktøjet. Hæld en pasende mængde i et kar og gnid penslen god ind. Skyl med 
vand. Er penselen hård, lad den stå et stykke tid i JOTUN Penselrens og skyl med vand. Ved vanskelige tilfælde 
gentages behandlingen.

Efter grundig rengøring vædes penslen med JOTUN Penselrens. Skyl grundigt med vand, og aftør penslen inden 
den tages i brug igen. Opbevar penslerne liggende.

Rengøring af maleværktøj
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Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.
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Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående. Opbevares utilgængeligt for børn.

Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.
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Sikkerhedsregler

19
93

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.
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