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Gjøco Husvask er et effektivt rengjøringsmiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer for årlig vask 
av hus utvendig. Den fjerner forurensning og svertesopp på husvegger og kan også brukes til vask av 
biler, båter, maskiner og containere. Kan benyttes i industrien, verksteder, landbruk og offentlige 
bad. Leveres enten i 1 liters flasker som skal blandes ut med vann eller i 2,5 liters ejektor kanner til 
bruk for direkte kobling på hageslangen.  
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Syntetisk rengjøringsmiddel 
Egenvekt (kg/l): 1,06 
pH verdi, tynnet: 11 
  
 

 
OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 
 

Innhold: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5–15 %, anioniske 
overflateaktive stoffer < 5 %. 

Ingredienser: Aqua 
Potassium carbonate 
Trideceth-4 
Phosphoric acid, monodecyl ester, potassium salt 
Lauramine Oxide 

 

 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Ejektor koblet til hageslange eller lavtrykkssprøyte/ 

pumpesprøyte, eventuelt høytrykkssprøyte 
Anbefalt forbruk: 1 liter vaskeløsning til ca. 15 m2 
Blandingsforhold: Normaldosering: 1:30, gjelder ikke ved bruk av ejektor 
Minimum påføringstemperatur: >0°C. Best virkning ved 20 °C 
 Skal ikke brukes i direkte sollys 
 

 

BRUKSANVISNING 
 
Underlaget må være tørt før behandling. Ved bruk av ejektor kobles kannen til hageslangen, og 
doseringen skjer automatisk. Påfør Gjøco Husvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover og 
sørg for at alle flater blir fuktet for å unngå skjolder. Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre 
flater. La midlet virke fra 2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller 
børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt godt med rikelig 
vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt trykk kan føre til 
oppflising av treverket og inntrenging av vann. Unngå at vaskeløsningen tørker inn på vinduer og 
malte / lakkerte flater fordi det kan gi skjolder.  Unngå å sprøyte Gjøco Husvask direkte på planter. 
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Eventuelt søl spyles bort med vann. Unngå å få rengjøringsmidlet på selvrensende vinduer fordi det 
kan skade rense-sjiktet. 
 

Lagring 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket. 
Gjøco Husvask skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 

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

 
 
 

 

 
ØVRIG INFORMASJON 
 

Emballasjestørrelser: 1, 2,5 og 4 liter. Det anbefales ikke at ejektoren skrus av emballasjen, fordi det 
kan føre til lekkasje. 
 

 

SIKKERHET 
 

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 


