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JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner

Produktbeskrivelse

Type

Kraftig spesialvask for utendørs bruk.  Klargjør underlaget før maling og beising ute.
Universal utendørs vedlikeholdsvask.
Langtidsvirkende effekt mot sopp og alger.
Alkalisk og biologisk.

Egenskaper og fordeler

Kraftig spesialvask før maling for allerede malte/beisede underlag.
Som husvask/vedlikeholdsvask brukes produktet som universal utevask med mange bruksområder.
Blandet som kraftvask 1:10.
Blandet som husvask/vedlikeholdsvask 1:15.

Inneholder effektive virkestoffer som desinfiserer underlaget og forebygger sopp- og algevekst.
Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer da det i noen tilfeller kan skade overflateteknologier i 
selvrensende glassoverflater etc. Skyll eventuelt raskt av med vann.
Følg vindusprodusentenes FDV og vaskeråd for glassvinduer.

Bruksområde

Kraftvask brukes til de virkelig skitne flatene, eller når huset skal males eller beises.  Høy pH og tensider løser 
fett, olje, trafikkstøv, skitt, alger, svertesopp. Godt egnet som grovvask på gårdsplasser, takstein, garasjegulv 
og i verksteder.

Vedlikeholdsvask er regelmessig rengjøring av mye av det man finner ute på eiendommen som skitne 
hageredskaper, takstein, mur, trapper i tre, fliser og stein.  Utemøbler av rotting, putekasser, terrassegulv,
søppelstativer i plast, tre og stål.

Husvask er den årlige vasken av husets kledning. Begrepet husvask brukes når huset skal vaskes, men ikke 
påføres ny beis eller maling.

Soppfjerner. Når produktet påføres underlag med sopp og alger, så starter nedbrytingen umiddelbart, selv om 
såpeblandingen skylles av etter kort tid. Langtidseffekten vil hindre videre vekst av mikroorganismer. Etter noen 
uker vil dette bli synlig, og etter hvert vil sopp og alger forsvinne.

Underlag

Som beskrevet i Bruksområder. Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.

Teknisk datablad

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner

Teknisk datablad

1

1 liter og 4 liter.Emballasjestørrelser

Produktdata

Ingredienser

pH-verdi

Litervekt

Generisk type Syntetisk, alkalisk rensemiddel

1.07

Tensider og Natriumhydroksid
(Se for øvrig sikkerhetsdatabladet)

Konsentrat   12,7
Blandet som kraftvask   12,3
Blandet som husvask/vedlikeholdsvask   11,5

Påføringsinformasjon
Anmerkning

Beskytt hud og øyne. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Unngå å 
dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Eldre 
markiseduker bør vaskes og skyldes skånsomt.

Påføringsutstyr/-metoder

Såpeblandingen påføres med høytrykkssprøyte, skumkanon eller trykksprøyte. For mindre flater kan 
såpeblandingen påføres med beiskost eller tilsvarende. Mekanisk bearbeiding med forlengerskaft påmontert 
børster, øker effektiviteten og gir renest resultat. Såpebeholdere bør gjennomskylles med rent vann før lagring 
over tid.

Høytrykkvasker brukes med forsiktighet. Det er såpen i kombinasjon med børster som skal vaske 
underlaget rent. Høyt trykk eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate 
totalt, og bør derfor unngås.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Forbruk

Varierer med underlag, påføringsutstyr og graden av skitt og smuss.

Blandeforhold (volum)

Kraftvask: 1 liter til 10 liter vann.
Husvask/vedlikeholdsvask: 1 liter til 15 liter vann.

Bruksanvisning
Forarbeid Fortynnes med vann i forhold 1:10 (1 liter av produktet med 10 liter vann)

som kraftvask eller blandes 1:15 som husvask/vedlikeholdsvask. Påføres 
normalt tørt underlag.
Dersom underlaget er veldig tørt og sugende, kan rent vann påføres først, for 
å motvirke rask opptørking av såpeblandingen.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner

Teknisk datablad

1

Bruksanvisning /
Arbeidsmetode

På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og opp.
Påfør såpeblandingen på et begrenset område som du rekker og eventuelt 
børste før såpen tørker. La det virke i minst 3-5 minutter, og hold området 
fuktig ved å påføre mer av såpeblandingen. Benytt fasadevaskbørste 
påmontert forlengerskaft for bedre effektivtet og renest resultat.
Skyll deretter godt ovenfra og ned.

Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer. Skyll eventuelt raskt av med 
vann. Følg vindusprodusentenes FDV og vaskeråd for glassvinduer.

Unngå å bruke korte/stive børster ved vedlikeholdsvask av værslitt eller 
ubehandlede terrassebord i tre. En mykere kost/beiskost i kombinasjon med 
såpeblandingen motvirker løse trefibre etter opptørking.

Ved bruk av skumkanon Normalt er blandingsforholdet 1 (produkt) : 3 (vann), men tilpass dette hver 
enkelt skumkanon. Sjekk også skumkanonens justeringsmuligheter.

Sterk forekomst av sopp og 
alger

Produktet JOTUN Sopp og algefjerner kan brukes i tillegg i de tilfeller der 
forekomsten av sopp og alger er meget stor som f.eks på takstein.  JOTUN 
Sopp og algefjerner kan med fordel også brukes som årlig 
vedlikeholdsprodukt på meget utsatte steder.

Rengjøring

Eventuelt søl skylles bort med rent vann. Såpeblanding på gress og planter skyldes raskt av med rent vann.

Lagring

Sørg for at sikkerhetskorken er skrudd godt på.

Lagres frostfritt da emballasjen og produktet kan skades ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

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

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.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner

Teknisk datablad
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Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

57143134, 57143145

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske 
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold 
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt 
påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng)
versjonen være gjeldende.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S 
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

NOBB modul nummer
42051479

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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