BRUKSANVISNING VASK OG MALING AV YTTERVEGG
Vask
•
•
•

Underlaget skal være rent og tørt før maling.
JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN
Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste, som du får utdelt fra Borettslaget.
Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med JOTUN Kraftvask,
som du får utdelt fra Borettslaget.

Bruksanvisning for Jotun Kraftvask og soppfjerner:
• Beskyttelse: Bruk hansker for å unngå uttørking av huden.
• Unngå sprut i øynene. Unngå innånding av sprøytetåke.
• Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten).
• Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller).
• Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud.
• Eventuelt søl skylles bort med rent vann.
Klargjøring: Blandes med vann i forhold 1:10 (1 liter kraftvask til 10 liter vann) om du skal
vaske før maling. Blandes i 1:15 (1 liter kraftvask til 15 liter vann) ved normal rengjøring.
Påføring: Påføres tørt underlag. På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og
oppover. La det virke i 3-5 minutter og hold området fuktig. Skyll deretter godt ovenfra og
nedover. Bruk vaske- eller skurebørste, og/eller trykksprøyte. Mekanisk bearbeiding med en
børste øker effektiviteten.
OBS! Ikke bruk høytrykkvasker.
Vaskemiddel kan misfarge enkelte edeltresorter. Eldre markiseduker bør vaskes og skyldes
skånsomt. Såpeblandingen kan påføres med sprøyte som du får utdelt. Det går også greit å
bruke bøtte, klut eller børste.
Utstyr til vasking er beregnet på flere boenheter og leveres videre til nabo etter bruk.
Produktdatablad (lenke) for Jotun kraftvask:
https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FTDS%2FTDS__289__JOTUN%20Kraft
vask__Nor__NO.pdf

Tørk
Kledningen/underlaget må være tørt før malingen påføres. Er du i tvil om det er tørt nok, kontakt en i
styre som kan måle fuktigheten i treverket.

Maling
•
•
•
•
•
•

Det skal ikke males i direkte sollys.
Det skal males ett strøk
Vidski, dør- og vinduskarmer skal også males ett strøk med hvitt. Se fargekoder.
Har du fått godkjent skifte av farge, merk at Borettslaget skaffer bare maling til ett strøk. Du
må bekoste maling til andre strøk selv.
Fargekodene finner du her (lenke) på Lettstyrt:
https://rastaskogen.lettstyrt.no/info_pages/4095
Produktdatablad (lenke) for Jotun Optimal maling:
https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FTDS%2FTDS__62__OPTIMAL__Nor_
_NO.pdf

Stillaser
Kun den som skal vaske eller male kan benytte stillasene. Sørg for at barn ikke kan klatre/komme til
stillaset. Flytt gjerne vekk møbler og annet rundt huset før stillasene settes opp. Stillasene står i 30
dager etter oppsett.

Er noe uklart – ta kontakt med styret via Rastaskogen.no.

