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Textile Watershield

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Skal brukes på kalesjer, matter, markiser og lignende tekstiler av bomull og nylon.

Teknisk datablad

Dette er en løsningsmiddelbasert impregnering.

Egenskaper og fordeler

Gir en meget god vanntett og smussavvisende overflate. Den er hurtigtørkende. Beskytter overflaten mot 
aldring og slitasje.

Produktdata

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme 
pga lokale bestemmelser.

Spannstørrelse
(liter)

Textile Watershield 1 1

Volum
(liter)

Farger klar til lysegul

Tetthet kalkulert

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

0.78 g/cm³

Påføringsinformasjon

Rengjøring av malerverktøy

Jotun Thinner No. 2

Sprayes

Bomull, Fille, Svamp, 3M pad

Anbefales:

Kan brukes:

Tørr (beregnet)

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)

Våt (beregnet)

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Bruksanvisning

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.

Utgitt dato: 19.08.2021 Side: 1/3Produktkode: Produkt familie:9182 9PY



Textile Watershield

Teknisk datablad

1

Forbehandling

På områder med mugg og grønnalger, bruk anbefalte Jotun Yachting produkter. For best resultat bør underlaget 
være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forarbeid

Textile Cleaner. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Toppstrøk

Rist boksen før bruk. Spray et jevnt lag på overflaten og la det tørke.

Tilleggsopplysninger

Ikke påfør produktet på varme overflater eller i direkte sollys. Ikke spray produktet på plast vindu.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god 
ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med 
forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Textile Watershield

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum 
holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

48 måned(er)

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.

Forholdsregler ved påføring
Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evner og 
utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og 
operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert 
på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal 
sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke.
Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig 
med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik 

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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Når det er relevant, vil produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kunne ha små 
fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sol- og 
værpåvirkning.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/sistestrøk kan variere avhengig av farge, eksponeringsmiljø som 
temperatur og UV-intensitet, samt påføringskvalitet. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for ytterligere informasjon.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

48662017

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
41557786
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