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Jotun Tvättserie
HUR MAN TVÄTTAR HUS OCH TERRASSER

Våtare klimat ger
NYA Tvättvanor:

TVÄTTA HUSET
VARJE ÅR!

Jotun Husvask
Jotun Kraftvask
Jotun Alg- och Mögeldesinfektion
Jotun Terrassrens
Jotun Terrassbleker

TVÄTTNING av TERRASSGOLV
Jotun Terrassrens gör träet ljusare och tar effektivt bort gammal lasyr eller träolja. Terrassgolv som med åren
blivit mycket mörka rekommenderas en extra strykning med Jotun Terrassblekmedel. Ek och exotiska träslag
som teak och mahogny behandlas med Jotun Terrassblekmedel för att undvika ett mörkt utseende. Kom-ihåg att
skölja noga efter att du tvättat.

TVÄTTa PUTS
Grundmur och väggar av betong och puts tvättas på samma sätt som träfasader. Blanda Jotun Husvask efter
anvisningen på flaskan. Spruta tvättmedlet på väggen. Låt verka i 3-5 min. Skrubba med borste och upprepa behandlingen om det är nödvändigt. Skölj slutligen noga med trädgårdsslangen.

JOTUN
KRAFTVASK

JOTUN ALG- OCH MÖGELDESINFEKTION

• För den årliga tvättningen

• Kraftigt tvättmedel som
används innan ommålning

• Desinficerar, skall inte sköljas av

• Tar bort smuts, blompollen, salt,
fett, alger och ytmögel.
• Även lämplig för vanlig rengöring
inomhus

•Tar effektivt bort fett, olja,
salt, sot, nikotin, smuts, ytmögel, blompollen o.dyl.
• Rengör och mattar ned innan
ommålning

• För obehandlade, laserade eller
målade ytor före ommålning och
efter årlig tvätt.
• Tar bort beväxtning på ytor som inte
skall efterbehandlas, t.ex. stenhällar,
betongtrappor, lampor, gravstenar,
trävirke o.dyl.

JOTUN
TERRASSRENS

JOTUN
TERRASSBLEKmedel

• Ett kraftigt rengöringsmedel baserat på
biologiskt nedbrytbara råvaror
• Tar effektivt bort fett, sot, smuts, ytmögel
samt rester av gammal träolja och lasyr

• Ett neutraliserings- och blekmedel tillverkat av
biologiskt, nedbrytbara råvaror

• Ljusar upp träet innan vidare behandling

• Används även efter tvätt på ek och exotiskt trä
för att bevara träet ljust och vackert

• En specialprodukt för blekning av terrassgolv,
trädgårdsmöbler o.dyl.

Jotun Sverige AB Box 151 SE - 421 22 Västra Frölunda Tel: (+46) 031 69 63 00 www.jotun.se
Jotun AS P.b. 2021 NO - 3248 Sandefjord Tel: (+47) 33 45 70 00 www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6 DK- 6000 Kolding Tel: (+45) 76 30 32 00 www.jotun.dk

FUNKTION, KVALITET OCH INSPIRATION!
Jotun är Skandinaviens ledande producent av färger, lasyrer och lacker. Väljer du en av våra märkesvaror får du det bästa
inom teknologi, innovation och kompetens. Du får även en produkt anpassad till huset och till klimatet i vår del av världen.
Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet. Läs mer på www.jotun.se om råd och inspiration.
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JOTUN
HUSVASK

TVÄTTA HUSET – snabbt, enkelt och nödvändigt
Mildare, fuktigare klimat betyder ökad ytmögel- och alg-beväxning.
Vi rekommenderar därför årlig tvättning av huset. Det tar inte lång
tid, huset blir som nymålat och fasaden håller sig längre.
Tvätta huset varje år - låt det bli en god vana.

årlig TVÄTTNING
Jotun Husvask är ett specialtvättmedel för ditt hus. Påförs lättast med en tryckspruta
(fruktspruta). Jotun Husvask tar bort blompollen, smuts, salt, fett, alger och ytmögel. Tvättar
du huset regelbundet får inte ytmögel och algbeväxning så lätt fäste, och risken att binda fukt
på väggen reduceras. Jotun Husvask är också effektivt mot sot och är idealiskt att använda i
Jotun Alg
och Mögeldesinfektion
Skall inte
sköljas av

trafikerade områden samt industriområden. Vid kraftigt angrepp av ytmögel rekommenderar
vi Jotun Alg- och Mögeldesinfektion förutom Jotun Husvask (se nedan).

TVÄTTA INNAN DU MÅLAR ELLER LASERAR
Jotun Kraftvask är ett biologiskt, nedbrytbart tvättmedel, som effektivt tar bort fett, olja,
sot, trafikdamm, smuts, ytmögel m.m. Perfekt för mycket smutsiga väggar och ytor som skall
målas om. Efter tvätt sköljs väggen noga innan Jotun Alg- och Mögeldesinfektion påförs.
Jotun Alg
och Mögeldesinfektion
Skall inte
sköljas av

Jotun Alg- och Mögeldesinfektion kan användas på laserade, målade eller obehandlade
ytor. Påförs med tvättborste, svamp, rulle, duschflaska eller tryckspruta. Skall inte sköljas av
utan torka på väggen.

SÅ HÄR GÖR DU
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Blanda Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask med vatten efter anvisning på flaskan. Fukta väggen först och spruta tvättmedlet nerifrån
och upp. Bör verka i 3-5 min.

Är väggen mycket smutsig, skrubba med en borste och upprepa
behandlingen om det är nödvändigt.

FÖNSTERTVÄTt
Jotun Husvask och Jotun Kraftvask är starka tvättmedel som kan förorsaka fläckar eller

MULET =
tvättväder

etsning på fönsterglas och aluminiumdetaljer. För att undvika detta är det viktigt att du sköljer
av noga med trädgårdsslangen innan tvättmedlet får tid att torka in. Vi rekommenderar också
att du väljer en mulen dag när du skall tvätta huset. Då undviker du att tvättmedlet torkar in
innan du hinner skölja av tvättmedelsresterna.

ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA
Med en högtrycksspruta blir arbetet snabbt och enkelt, men den bör användas med försiktighet. Går du för
nära kan träpanelen flisas och färgfilmen lossna från underlaget. Vatten kan också tränga in och göra skada.
Följ därför dessa rekommendationer:
1) Håll munstycket minst 30 cm från väggen.
2) Börja tvättningen nerifrån och håll strålen snett nedåt eller åt sidan.
3) Finns det sprickor, stora glipor eller dålig ventilering bakom panelen, rekommenderar vi inte högtrycksspruta.
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Skrubba ändträet med en hård borste och spola med lågt tryck efteråt.

Skölj slutligen noga med trädgårdsslangen. Arbeta nerifrån och upp. Viktigt
att tvättmedlet inte torkar på fönsterglas/aluminium. Det kan förorsaka
fläckar eller etsning.

