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Tekniskt datablad

JOTUN Alg- och mögeldesinfektion

Produktbeskrivning

Annan

Typ

Alg- och mögeldesinficerande medel.

Egenskaper och fördelar

JOTUN Alg - och mögeldesinfektion tar bort alger och ytmögel. Kan också användas för att desinficera ytor.

Produkten avlägsnar alger och svartmögel. Har minimal lukt och emission vid applicering och tork. Hindrar alg-
och mögelpåväxt på färg/lasyr/täcklasyr.

Användningsområde

Produkten kan användas på obehandlade, tidigare målade eller lackade ytor. Kan också användas vid 
desinfektion i bostäder, stallar, livsmedelsindustrin etc.

Underlag

Alla typer av underlag.

1
EU, DK, NO, SE

Produktdata

pH värde 12 till 13

Plastflaska: 1 LEmballagestorlek

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Skall användas efter tvättning med JOTUN Husvask/JOTUN Kraftvask. Vid korrekt användning angriper 
produkten inte aluminium, stål, plast, lack osv. Undvik att duscha produkten direkt på buskar/plantor. Eventuell 
spill sköljes av med rent vatten.

Appliceringsmetoder

Tvättborste, svamp, rulle, sprayflaska eller tryckspruta.

Förhållanden under applicering

JOTUN Alg - och mögeldesinfektion har bäst effekt när underlagets temperatur är över + 20 °C.

Varning!
Irriterande.  Farligt vid förtäring. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med rikliga mängder vatten.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Av Jotungruppen Sida: 1/3

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.

09.09.2014.



Tekniskt datablad

JOTUN Alg- och mögeldesinfektion

Förbrukning per strykning

1 liter färdigblandad vätska räcker till ca 15 m².

Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Spädning

Blandningsförhållande (volym)

För att avlägsna beväxning: 1 liter till 10 liter vatten.
Vid desinficering: 1 liter till 50 liter vatten.

Bruksanvisning

Förarbete

Rengör ytan med JOTUN Husvask eller JOTUN Kraftvask (följ bruksanvisning). SKÖLJ NOGA med rent vatten!

Förbehandling

Typisk användning: När ytan är torr och har skrapats och stålborstats påförs JOTUN Alg - och 
mögeldesinfektion spädd 1:10 (1 liter till 10 liter vatten) med trädgårdsspruta, tvättborste, svamp eller dyl.
Applicera produkten så att ytan blir ordentligt våt. Låt medlet torka på ytan. Upprepa behandlingen vid behov.

Efter tvätt vid ytmögelangrepp: Applicera JOTUN Alg - och mögeldesinfektion förtunnad 1:10 med vatten på 
torrt underlag med handspruta, tvättborste, svamp el dyl. Applicera produkten så att ytan blir ordentligt våt. Låt 
medlet torka på ytan. SKÖLJ INTER EFTERÅT. Ger bäst effekt vid temperaturer över + 20 °C.

Efter tvätt vid desinfektion: Späd JOTUN Alg - och mögeldesinfektion 1:50. Desinfektionsmedel reagerar 
snabbast om underlagets temperatur är över +20 °C. Upprepa behandlingen om nödvändigt,  och använd 
eventuellt en högre koncentration.

Använd i rekommenderad koncentration så angriper inte produkten aluminium, stål, plast, lack o.dyl.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

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

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare 
information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
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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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JOTUN Alg- och mögeldesinfektion

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.

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.

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 versionen (United 
Kingdom) som är giltig.

Utgivningsdatum:

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Av Jotungruppen Sida: 3/3

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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