GJØCO PENSELRENS
Gjøco Penselrens er et effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy. Spesielt egnet til å
fjerne maling fra pensler. Kan brukes på maleverktøy som er brukt til alle typer vann- og oljebasert
maling. Gjøco Penselrens er ikke like effektiv for fjerning av 2-komponent maling og Xylenbasert
maling. Brukes ufortynnet.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Egenvekt (kg/l):

Syntetisk rengjøringsmiddel
1,0

OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
Innhold:
Ingredienser:

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive
stoffer, < 5 %.
Aqua
Alcohol, C10, ethoxylated
Fatty acids, rape-oil, methyl esters
Diethylene glycol monobutyl ether
D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside
Alanine,N,N-bis (carboxymethyl)-, sodium salt

BRUKSDATA
Anbefalt forbruk:

1 liter vaskeløsning til ca. 15 m2. Brukes ufortynnet.

BRUKSANVISNING
Gjøco Penselrens er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Tørk av mest mulig av maling fra verktøyet.
Hell en passende mengde Penselrens i et kar og gni penselen godt inn. Skyll med vann. Er penselen
hard, la den stå over lengre tid i oppløsningen og skyll med vann. Gjenta behandlingen om
nødvendig. Oppbevar penslene liggende. Tørk av penselen grundig før bruk.

Lagring
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket.
Gjøco Penselrens konsentrat skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering
Gjøco Penselrens konsentrat skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent
mottak for farlig avfall.
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GJØCO PENSELRENS

ØVRIG INFORMASJON
Emballasjestørrelser: 1 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.
Utgitt av Gjøco AS
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