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Annet

BUTINOX Interiørvask
Produktbeskrivelse
Type
BUTINOX Interiørvask er et effektivt, miljøvennlig produkt, spesielt fremstilt for grunnrengjøring før maling
av vegger og tak.

Egenskaper og fordeler
Inneholder ingen organiske oppløsningsmidler, parfyme eller fargestoff. Fjerner smuss, fettrester og gammel
såpefilm.

Bruksområde
BUTINOX Interiørvask benyttes hovedsakelig til grunnrengjøring av tak, vegger, panel m.m. før påføring av
grunning/maling.

Produktdata
Emballasjestørrelser

0,5 liter

pH-verdi

8 til 9

Ingredienser

Vann
Nonioniske tensider < 5 %.
EDTA < 5 %.
Dodecylbenzensulfonsyre (2,5–10 %)

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Virkestoffene i BUTINOX Interiørvask er sterke, unngå derfor langvarig hudkontakt. Unngå sprut i øynene.
Skylles grundig med mye rent vann, ved behov.

Påføringsutstyr/-metoder
Benytt lofri klut til å påføre såpeblandingen. På store flater som vegg og tak anbefales det å bruke Jordan tak/
vegg forlengerskaft og moppeklut.
Påføringsverktøy renses med vann.

Rekkevidde
Teoretisk: 100 m²/liter

Tynner
Vann
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Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Bruksanvisning
1. Oppløs Butinox Interiørvask i varmt vann. Benytt 5 dl BUTINOX Interiørvask til 10 l vann.
2. Vask vegger og tak med oppløsningen av BUTINOX Interiørvask i vann. Benytt lofri klut til å påføre
såpeblandingen. På store flater som vegg og tak anbefales det å bruke Jordan tak/vegg forlengerskaft og
moppeklut.
3. La behandlet område tørke helt før videre behandling.

Rengjøring av søl
Rengjøring med litt såpe og vann.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares kjølig. Emballasjen skal holdes tett lukket.
Holdbarhet: 60 måneder i uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering
Rester av konsentrert vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:
48271625
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Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet
mot deres behov og spesifikke bruksområder.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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