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Annet

BUTINOX Kraftvask
Produktbeskrivelse
Type
BUTINOX Kraftvask er et vaskemiddelkonsentrat for hus som skal ommales eller rebeises.

Egenskaper og fordeler
Effektivt mot alle typer smuss som fett, sot, jord, mose, overflatesopp o.l. Kan nedmatte tidligere malte og
beisede flater, benyttes før rebeising/maling. Etser aluminium. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på vinduer,
da det virker etsende på glass over tid. Skader ikke gress eller planter i anbefalt brukskonsentrasjon.

Bruksområde
Brukes utendørs til rengjøring av flater som skal beises eller males. Bør ikke anvendes på edeltre eller eik, da
dette kan forårsake misfarging.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1 L plastflaske.

pH-verdi

13 til 14
(12,5 tynnet med vann 1:20)

Innhold

Sammensetning: Tensider, silikat, kaliumhydroksid, EDTA.

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Anmerkninger: Etser svakt aluminium og vindusglass. Vindusglasset bør holdes vått med rent vann. Unngå å
arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud.
Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Løser tjæreholdige produkter som
takpapp, shingel o.l.
Unngå å behandle for store flater om gangen. Vaskevann som tørker opp på glass vil virke svakt etsende.

Påføringsutstyr/-metoder
Advarsel!: Inneholder Na-metasilikat og lut (Kaliumhydroksid). Etsende væske. Må ikke svelges. Oppbevares
innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Bruk
øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Produktet inneholder lut. I tilfelle sprut i øynene, skylles det grundig
med mye rent vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Påføring: BUTINOX Kraftvask påføres med vaskekost på forlengerskaft, lavtrykkssprøyte eller
høytrykksspyler. På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i 2-5
minutter. Oppløsningen skal ikke tørke inn på flaten. Svært skitne flater kan kreve bearbeidelse med børste eller
svamp og eventuelt gjentatte behandlinger. Skyll grundig med rent vann. På vertikale flater, start hele tiden
nedenfra.
Etterbehandling: Begrodde flater bør desinfiseres med BUTINOX Sopp- og algedreper.
Veiledende data for høytrykksspyling: Høytrykksspyling brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget:
Min 30 cm. Trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller
bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås. Mekanisk
bearbeiding øker effektiviteten.
Bruk vernebriller og unngå å pust inn sprøytetåke av såpeblandingen. Ved avsluttet arbeid pumpes rent vann
gjennom injektoren. NB! Vær oppmerksom på at høytrykksspylere kan ha deler (kopp og dyse) i aluminium som
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kan tæres ned av BUTINOX Kraftvask.

Blandeforhold (volum)
1 del BUTINOX Kraftvask til 20 deler vann. Er flaten mindre skitten kan konsentratet tynnes ytterligere til 1:
50.

Tynner
Vann

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste 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:
22531131

NOBB modul nummer
22531115
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Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

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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