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JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion
JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Soppfjerner

Produktbeskrivning

Typ

Kraftfullt specialtvättmedel för utomhusbruk. Förbereder underlaget inför målning och 
lasering utomhus.
Universalt underhållstvättmedel för utomhusbruk.
Långtidsverkande effekt mot mögel och alger.
Alkaliskt och biologiskt.

Egenskaper och fördelar

Kraftfullt specialtvättmedel som används innan målning/lasering. Används på tidigare målade/laserade ytor.
Blandat som husvask/underhållstvätt kan produkten användas som universaltvättmedel och har många 
användningsområden.
Blandad som kraftvask/innan målning 1:10.
Blandad som husvask/underhållstvätt 1:15.

Innehåller ämnen som desinficerar underlaget och är effektiva mot mögel- och alger.
Undvik spill av rengöringsmedlet på glas och fönster då det vissa fall kan skada ytteknologin i självrengörande 
glasytor etc. Skölj omedelbart av eventuellt spill med vatten.
Följ fönsterproducentens skötselråd för glasrutor.

Användningsområde

Kraftvask används till kraftigt smutsiga ytor, och innan huset skall målas eller laseras. Högt pH och tensider 
löser fett, olja, trafikdamm, smuts, alger och svartmögel. Lämplig att använda för grovrengöring på 
stenbeläggning, takpannor, garagegolv och i verkstäder.

Underhållstvätt innebär regelbunden rengöring av det man finner ute på tomten som ex. smusiga 
trädgårdsredskap, takpannor, murar, trappor i trä, klinkers och sten. Även utemöbler av rotting, dynlådor,
terrassgolv, sopkärl i plast, trä och stål bör underhållstvättas.

Husvask är den årliga underhållstvätten av husets fasad.  Begreppet husvask används när huset skall 
underhållstvättas, men ej påföras ny lasyr eller färg.

Mögeldesinfektion. När produkten appliceras på underlag med mögel och alger, så börjar nedbrytningen 
omedelbart, även om tvättmedlet sköljs av efter kort tid. Långtidseffekten hindrar fortsatt tillväxt av 
mikroorganismer. Efter några veckor kommer detta bli synligt, och efter vart kommer mögel och alger försvinna.

Underlag

Som beskrivet i Användningsområden. Skall ej användas på båt, bil eller husvagn/husbil.

Tekniskt datablad

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Tekniskt datablad

1

1 liter och 4 liter.Emballagestorlek

Produktdata

Ingredienser

pH värde

Litervikt

Generisk typ Syntetiskt, alkaliskt tvättmedel

1.07

Tensider och Natriumhydroxid
(Se för övrigt säkerhetsdatablad)

Koncentrat   12,7
Blandad som kraftvask/innan målning   12,3
Blandad som husvask/underhållstvätt   11,5

Appliceringstekniska data
Anmärkning

Skydda hud och ögon. Undvik att inandas sprej. Undvik att arbeta i direkt sol (produkten tappar effekten).
Undvik att spraya produkten direkt på buskar/plantor, fordon och bar hud. Tvättmedlet kan missfärga en del 
ädla träslag. Äldre markisduk bör tvättas och sköljas skonsamt.

Appliceringsverktyg / -metoder

Tvättmedelsblandningen appliceras med högtryckstvätt, skumkanon eller tryckspruta. På mindre ytor kan 
tvättmedelsblandningen appliceras med fasadpensel, tvättborste eller liknande. Mekanisk bearbetning med 
borste på förlängsningsskaft, ökar effektiviteten och ger den renaste ytan och bästa resultatet.
Tvättmedelsbehållaren bör sköljas genom med rent vatten innan utrustningen lagras.

Höggtryckstvätt skall användas med försiktighet. Det är såpan i kombination med bearbetning med 
borste som tvättar ytan ren. Högt tryck eller turbodysa kan förstöra ytan på panelen och bör därför 
undvikas.

Rengöring av verktyg

Vatten

Åtgång

Varierar beroende på underlaget, hur produkten appliceras och graden av påväxt och smuts.

Blandningsförhållande (volym)

Kraftvask/innan målning : 1 liter till 10 liter vatten.
Husvask/underhållstvätt : 1 liter till 15 liter vatten.

Bruksanvisning
Förarbete Späds med vatten i förhållandet 1:10 (1 liter av produkt med 10 liter vatten)

som kraftvask/innan målning eller späds 1:15 som husvask/underhållstvätt.
Påförs normalt på torrt underlag.
Om underlaget är väldigt torrt och sugande, kan rent vatten påföras först,
detta för att motverka att tvättblandning snabbt torkar på ytan.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Tekniskt datablad

1

Bruksanvisning /
Arbetsmetod

På vertikala ytor påföres tvättmedlet nedifrån och upp.
Applicera tvättmedelsblandningen på ett begränsat område, och borsta 
eventuellt ytan med en tvättborste innan tvättmedelsblandningen torkar. Låt 
verka minst 3-5 minuter, och håll området fuktigt genom att applicera mer av 
tvättblandningen om det behövs. Använd en tvättborste för fasad, monterad 
på ett förlängningsskaft för bättre effektivitet och renast resultat.
Skölj därefter noga ovanfrån och ner.

Undvik spill av tvättmedlet på glas och fönster. Skölj omedelbart av eventuellt 
spill med vatten. Följ fönsterproducentens skötselråd för glasrutor.

Undvik att använda borstar med kort/styv borst vid underhållstvätt av 
väderslitet eller obehandlat altanvirke. En mjukare borste i kombination med 
tvättmedelsblandningen motverkar lösa träfibrer efter upptorkning.

Vid användning av 
skumkanon

Normalt är blandningsförhållandet 1 (produkt) : 3 (vatten), men detta 
anpassas efter olika fabrikat av skumkanon. Undersök även skumkanonens 
justeringsmöjligheter.

Kraftig beväxning av mögel 
och alger

Produkten JOTUN Alg och mögeldesinfektion kan användas i tillägg om 
beväxningen av alg och mögel är kraftig som ex. på takpannor.
 JOTUN Alg och mögeldesinfektion kan med fördel också användas som 
årlig underhållsprodukt på mycket utsatta konstruktioner.

Rengöring

Eventuellt spill sköljes av med rent vatten. Tvättmedelsblandning på gräs och plantor sköljs omedelbart av med 
rent vatten.

Lagring

Se till att barnsäkra korken är korrekt påskruvad.

Lagras frostfritt då emballaget och produkt kan skadas vid minusgrader. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Tekniskt datablad

1

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data 
utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala 
krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är 
giltig.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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