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DEMIDEKK Terrassefix
DEMIDEKK Terrassfix

Produktbeskrivelse

Type

Meget effektivt rengøringsmiddel, der er baseret på biologisk nedbrydelige komponenter. Fjerner effektivt fedt,
sod, smuds, skimmel samt rester fra gammel træolie og lasur. Lysner træværket inden viderebehandling med 
DEMIDEKK Terrasseolie eller JOTUN Træolie.

Anvendelsesområde

Renser, fjerner og lysner tidligere terrassebeiset/oliebehandlet trykimprægneret træværk. OBS! Uegnet på 
ædeltræ. Skal heller ikke anvendes til rengøring for vedligeholdelse.

Teknisk datablad

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Produktdata
Emballagestørrelser

pH værdi

Litervægt

Generisk type Syntetisk, basisk rengøringsmiddel.

1

14

1.1

ca.

-

Påføringsinformation
Bemærk

Ætsende væske. Må ikke synkes. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug egnede beskyttelseshandsker under 
arbejdet. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Undgå stænk på vinduesglas, malede underlag,
detaljer af plastik eller ubehandlet aluminium. Opløser tjæreholdige produkter som tagpap, asfalt o.l. Undgå at 
stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller pensel.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Fortynder

Anvendes ufortyndet.

Forbrug pr. strøg 
(m²/liter)

100 – 125
Tør (beregnet)

8 – 10Anbefalet:

Filmtykkelse pr. lag 
(m²/liter)

Våd (beregnet)
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.
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Teknisk datablad
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Brugsanvisning

Forarbejde

Fugt underlaget med koldt vand. Hæld DEMIDEKK Terrassfix over i egnet rullekar og påfør med rulle/pensel.
Lad virke i 15-20 min. Hold underlaget fugtigt ved at påføre mere DEMIDEKK Terrassefix. Skrub gulvet godt 
med en stiv langskaftet børste, således at smuds, skimmel og lign. helt løsner. Skyl godt med rent vand, brug 
haveslange, ikke højtryksrenser, da denne  let vil kunne splintre træværket. Produktet fjerner også gråt,
nedbrudt træ og så kan nogle fiberrester forblive. Dette bør fjernes ved let slibning, før træet behandles.

Rengør terrassen hvert år med JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens (fjerner smuds, beskytter mod 
overfladeskimmel, misfarvninger og  belægninger, og genopfrisker lasurfarven).

Vedligeholdelse

Opbevaring

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

Efterbehandling

Efter optørring behandles terrassegulvet med JOTUN Træolie, JOTUN Træolie V eller DEMIDEKK 
Terrasseolie.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.
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Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer:

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
(Eng) version, der er gældende.
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Produkt ID: Produktkode: 28182 9JV


