GJØCO ANTISOPP
Gjøco Antisopp er et konsentrat av fungicider som kan tilsettes beiser og malinger til utendørs bruk
for å forsterke den filmkonserverende effekten mot svertesopp. Den kan brukes i både vanntynnbare
og løsningsmiddelbaserte malinger. Gjøco Antisopp anbefales benyttet der en er spesielt utsatt for
angrep av svertesopp. Boksen inneholder 2 dl og er tilpasset 10 liter ferdig produkt.

FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:
Flammepunkt:
Egenvekt (kg/l):

Fungicid
Hvit/ lys gul
Ca. 150°C
Ca. 0,9

BRUKSDATA
Rengjøringsmiddel:

White spirit

BRUKSANVISNING
Boksens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/ beis og røres godt inn. Malingen bør brukes
innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt.

Lagring
Malingen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal fraktes og lagres stående.

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

ØVRIG INFORMASJON
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og
lagres tørt og frostfritt.
Emballasjestørrelser: 0,2 liter

SIKKERHET
Produktet er etsende og skadelig ved innånding. Unngå søl på huden. Gjøco Antisopp skal tilsettes i
malingen av butikkpersonell og det skal brukes verneutstyr.
Se eget sikkerhetsdatablad.
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GJØCO ANTISOPP

Oppl ysningene på dette databladet er basert på l aboratorieprøver og praktisk erfaring.
Etters om de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vå r kontroll, kan vi i kke garantere a nnet enn produktets
kva l itet. Produktene blir l evert i henhold til vå re generelle vi lkår for s alg, levering og s ervice, dersom ikke a nnet er s kriftlig
a vta l t. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Ma ling kan betraktes som
ha l vfabrikata, og resultatet er avhengig a v forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter
ti dl igere utgaver, og a nnulleres automatisk 5 å r etter utgivelsesdato.
Utgi tt a v Gjøco AS

TEKNISKE DATA

Dato, revidert: 12.04.2016

Side 2 av 2

