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JOTUN Special Wipes
Type
JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Egenskaber og fordele
Fjerner nemt lim, fugemasse, fedt, olie, m.m. samt malingpletter og -stænk, hvis malingen ikke er udhærdet.
Meget velegnet til rengøring/afrensning af underlag inden mindre maleopgaver. Fortrinlig til rengøring af
hænder, udtørrer ikke huden. Indeholder aloe vera, som gør hænderne bløde. Produktet indeholder citrus. Nemt
og enkelt, tør af og smid ud.

Anvendelsesområde
Et universalt renseprodukt til malearbejde, renovering, værktøj, garage. Fjerner tusch og skomærker på malede
og lakerede flader.

Underlag
NB! Bør ikke anvendes på elektronisk udstyr som fx PC, blødt plast eller glas. Ved afrensning af pletter på
diverse malede underlag kontrolleres, at malingen er helt udhærdet. Prøv først på et lille område.

Produktdata
Emballagestørrelser

Plastikbeholder med 40 servietter.

Brugsanvisning
Forarbejde
Tag låget og forseglingen af. Træk den midterste serviet gennem hullet og sæt låget på. Riv servietten af og sæt
låget på efter brug, så servietten ikke udtørrer.

Bemærk
Kan anvendes i stedet for stærke opløsningsmidler. Fjerner fingeraftryk, mærker efter metal samt pletter på fx
døre og lister. JOTUN Special Wipes erstatter brug af klude.

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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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
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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Sikkerhedsregler

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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