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JOTUN Industri flokkulering
Produktbeskrivelse
Type
Pulver til utskilling av malingrester i vaskevann.

Produktdata
Emballasjestørrelser

30 kg.

Generisk type

Pulver.

Påføringsinformasjon
Påføringsmetoder
Skyll gjerne produksjonsutstyret først med vann.
Skyllevannet flokkuleres.
Vask deretter produksjonsustyret med såpe. Vaskevannet med såpe flokkuleres separat.

Blandeforhold (volum)
0,3-5 kg JOTUN Industri Flokkulering tilsettes pr m³ vaskevann.

Bruksanvisning
Tilsett JOTUN Industri flokkulering forsiktig under omrøring. Fortsett omrøring inntil malingrestene har klumpet
seg.
Sil igjennom filter.
JOTUN Industri flokkulering fungerer best ved 3% malingrester i vaskevann. Ved høyere innhold av maling i
vaskevannet, kan effekten til JOTUN Industri Flokkulering reduseres. Tilsett i tilfelle vann eller mer
koaguleringspulver i vaskevannet for økt effekt. Såpe/vaskemiddel kan påvirke effekten til koaguleringspulveret.

Avfallshåndtering
Filter med malingsrester er å betrakte som malingsavfall og skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.

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.
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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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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 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 English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.

