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Gjøco Kraftvask er et alkalisk rengøringsmiddel til udvendige husflader. Fjerner effektivt fedt, 
forurening og sortskimmel før ommaling. Gjøco Kraftvask virker let matterende på malingsfilmen og 
er derfor velegnet til brug før ommaling. 
NB! Virker korroderende på aluminium og letmetaller. Virker ætsende på glas – vinduer skal 
tildækkes eller straks skylles rene. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Alkalisk rengøringsmiddel 
Egenvægt (kg/l): 1,07 
pH-værdi, fortyndet opløsning: 13 
Ingredienser:  

 

 
OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 

Indhold: Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer,  
anioniske overfladeaktive stoffer, amfoterede  
overfladeaktive stoffer < 5 %.  

Ingredienser: Aqua 
Sodium hydroxide 
Sodium metasilicate pentahydrate 
Ehoxylated alcohol 
Ethanolamine 
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt 
Sodium ethylhexyliminodipropionate 
Sodium Lauryl Sulfate 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Lavtrykssprøjte/pumpesprøjte, eventuelt højtrykssprøjte 
Anbefalet forbrug: 1 liter vaskeopløsning til ca. 15 m2 
Blandingsforhold: 1:30 (1 liter Kraftvask til 30 liter vand) 
Min. påføringstemperatur: 0 °C. Virker optimalt ved 20 °C Må ikke anvendes i solskin. 

 

 

BRUGSANVISNING 
 
Underlaget skal være tørt før behandling. Påfør Gjøco Kraftvask med jævne bevægelser nedefra og 
op, og sørg for, at alle flader bliver fugtet (undgå skjolder). Undgå, at rengøringsmidlet løber ud på 
tørre flader. Lad midlet virke i 2–5 minutter (lad det ikke tørre op). Ved kraftig tilsmudsning anvendes 
kost eller børste. Brug haveslange, og skyl med rent vand nedefra og op. Skyl til sidst godt med 
rigeligt vand oppefra og ned. Højtryksrenser kan anvendes, men vær opmærksom på, at for højt tryk 
kan medføre splintring af træværket og indtrængning af vand. Må ikke anvendes i solskin. Undgå at 
sprøjte Gjøco Kraftvask direkte på planter. Eventuelt spildt rengøringsmiddel skylles væk med rent 
vand. 
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Opbevaring 
Luk beholderen helt tæt ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring. Produktet 
skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.  

 
Bortskaffelse af affald 
Produktet må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt 
afleveringssted for farligt affald. 

 
 
 

 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Indeholder Natriummetasilikat og lud (Natriumhydroksid). Væsken er ætsende. Må ikke indtages. 
Opbevares bag lås og utilgængeligt for børn. Brug handsker og beskyttelsesbriller. Undgå sprøjt i 
øjnene, da midlet indeholder lud. Ved sprøjt i øjnene skylles straks grundigt med store mængder rent 
vand. Ved uheld eller ildebefindende søges straks læge. Se også sikkerhedsdatabladet. 
Emballagestørrelser: 1 og 4 liter  
 
 

 

SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
 

 
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne 
anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Produkterne 
leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder 
os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres 
automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.                               Udgivet af Gjøco AS 

 

 


