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TEKNISKA DATA Datum, reviderat: 11.06.12 Sida 1 av 1 

 

Gjøco Krafttvätt är ett kraftigt alkalisk tvättmedel för utomhusbruk. Används till smutsiga ytor som skall målas 
om. Gjøco Krafttvätt tvättar och mattar ned ytor och säkrar bättre vidhäftning för färg till underlaget. 
  
OBS: Verkar etsande på aluminium, lättmetaller och glas. Fönster skall täckas över eller sköljas direkt och torkas 
helt rena. Kan missfärga ädelträsorter som ek och liknande.  
 
 
FYSIKALISKA DATA 

 
Typ: Alkaliskt tvättmedel 
Kulör: Klar 
Egenvikt kg/l: ca 1,07 
pH Ca 14 
 

 

APPLICERINGSTEKNISKA  DATA: 

 
Blandningsförhållande: 1:30 liter varmt vatten, se för övrigt bruksanvisning på flaskan 
Appliceringsmetod: Pensel eller spruta 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten 
Förbrukning: 1 liter tvättlösning till 15 m2 
Minimum appliceringstemp.: 0°C. Bäst verkning vid 20 - 25°C 
 
 
BRUKSANVISNING 

 
Appliceras med pensel eller spruta.  Applicera Gjøco Krafttvätt nedifrån och upp, och sörj för att alla ytor blir 
fuktade. Låt medlet verka i 2–5 minuter utan att torka upp. Skölj noga med rent vatten nedifrån och upp 
(vattenslang). Skölj till slut rikligt med vatten uppifrån och nedöver. Upprepa behandlingen vid starkt smutsiga 
ytor.  
OBS Högtrycksspruta skall användas med försiktighet – använd inte för högt tryck. Använd inte högtrycksspruta 
vid dålig uppsprucken panel eller vid andra byggnadstekniska svagheter. Låt träet få torka väl före övermålning. 
 
Generellt 

Skyddas mot frost. Emballagen måste förvaras väl tillslutet och förvaras torrt vid jämn temperatur.  
 

 
Säkerhet 

Se eget säkerhetsdatablad. 
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet.  Produkterna 
levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat 
är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad 
ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjøco AS           
 

 
 


