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Type

Vandbaseret rengøringsmiddel, der er baseret på en kombination af citrus og oxalsyre.

Egenskaber og fordele

Re-etablerer træværkets oprindelige farve. Blød gelékonsistens for nem påføring.

Anvendelsesområde

Udviklet til at re-etablere forvitret teak, mahogni og anden eksotisk træværk.

Produktbeskrivelse

Emballagestørrelse (typisk)

Teak Cleaner

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i 
emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Volumen (liter) Emballagestørrelse (liter)

1 1

Produktdata
Kulører klar

pH værdi 1

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Anbefales.

Bomuld, Klud, Svamp, 3M Måtte: Kan anvendes.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Vand

Fortynder
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Brugsanvisning

Forbehandling

Teak overflader med smuds og misfarvning, rengør med anbefalet Jotun rengøringsmiddel.

Forbehandling

Skyl godt med rent vand. Omryst emballagen inden brug. Tag produktet på svampen, smør eller spray det på 
overfladen. Lad arbejde i op til 20 minutter. Skyl godt med rent vand.

Efterbehandling

Beskyt overfladen med Jotun Yachtings teak eller træbehandlings produkter.

Bemærk

Produktet på mailing og/eller glasfiber vil ændre glansen og også ødelægge anodiseret aluminium.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt 
ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

24Teak Cleaner måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed,
herefter skal der foretages inspektion af produktet.

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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Under anmeldelseProduktregistreringsnummer:

Forbehold
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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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