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Du behˆ ver inte v‰
nta tills du ska
mÂla om fˆ r att fÂ en fin fasad.
En enkel tv‰
tt kan r‰
cka fˆ r att
fÂ den som ny igen.

Fler produkter fˆ r friskare hus
En serie effektiva desinfektions- och rengöringsmedel från Jape. Väljer du
dessa produkter får du ett heltäckande system för underhåll av fasader och
andra ytor. Samtliga produkter är biologiskt nedbrytbara.

Grön-Fri
Effektivt mot påväxt av alger och lav. För
alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket,
marksten, trätrall, murar, markiser m.m.

Volym:
Art.nr.

1 liter
13012

5 liter
13024

0,5 liter
13011

Åtgång:
1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m².
1 flaska Grön-Fri Direkt räcker till
ca 2,5 m² (spädes ej)

Prick-Fri
Effektivt mot mögel och alger.
För målade, lackade, oljade och
obehandlade träytor utomhus.
Åtgång:
1 liter Prick-Fri utspädd till 5 liter
brukslösning räcker till ca 25 m².
Underhållstvätt
För tvättning av ytor som inte ska målas. Används på täckmålade och övriga
ytor utomhus bland annat trä, puts, tegel, plåt, glas och markiser. Även för övrig rengöring av ytor ute och inne.

Volym:
Art.nr.

1 liter
13712

5 liter
13724

Åtgång:
Underhållstvätt finns i förpackningsstorlekarna 1 och 5 liter. 1 del Underhållstvätt spädes
med upp till 20 delar vatten. 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².

Åtgång:
1 liter Mögel-Fri brukslösning (spädes
ej) räcker till ca 5 m².
1 liter
11812

5 liter
11824

0,5 liter
11811

Tvätt Direkt
För rengöring av hårda ytor, inne och
ute, kan användas både till allmän
rengöring och inför ommålning. För
snickerier, dörrar, karmar, lister, möbler,
väggar och golv.

Volym:
Art.nr.

1 liter 5 liter
14212 14224

TVATT

Rengˆ ring av fasader. Fˆ r mÂlade och
ˆ vriga ytor utomhus och inomhus. Tr‰
, puts,
tegel, plÂt, glas, markiser m.m.

0,5 liter
13711

Mögel-Fri
Effektivt mot mögel och blånad. Även
mot mikrobiell lukt. På alla ytor inomhus. I väggar, bjälklag, krypgrunder,
källare, badrum och vindar.

Volym:
Art.nr.

UNDERHÅLLS

Tvättduk 0,5 liter
14200
14211

Åtgång:
1 liter Tvätt Direkt brukslösning
(spädes ej) räcker upp till ca 25 m².
1 tvättduk till ca 2 m².

Målningstvätt
För tvättning av ytor innan målning. Används på täckmålade ytor utomhus bland annat
trä och plåt. Även för omålat trä samt övrig rengöring av ytor ute och inne.
Åtgång:
Målningstvätt finns i förpackningsstorlekarna 1 och 5 liter. 1 del Målningstvätt spädes
med upp till 20 delar vatten. 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².
JAPE PRODUKTER AB
Helsingborgvägen 14, 281 49 Hässleholm
Tel 0451-898 77 | www.jape.se | info@jape.se

MÅLNINGS

TVATT

Rengˆ ring fˆ re ommÂlning av fasader.
Fˆ r mÂlade ytor utomhus och inomhus.
Tr‰
, plÂt m.m.
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Jape UnderhÂllstv‰
tt
rengˆ r ytan frÂn fett
och smuts.
• Effektivt ”husschampo” för underhållstvättning av alla ytor
inne och ute
• Är avsedd för ytor som inte ska målas om
• Appliceras enkelt med tryckspruta, pensel, borste eller
tvättsvamp
• Kan användas i behandlingssystem med Grön-Fri, Prick-Fri
och Mögel-Fri
• Fri från fosfater
• pH-neutral
• Biologiskt nedbrytbar
• Koncentrat som spädes med 20 delar vatten
• Fler och utförliga arbetsråd finns på www.jape.se
Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång
praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren
att välja den mest lämpliga arbetsmetod för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för
varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålles vid
användandet av produkten.

Jape MÂlningstv‰
tt
rengˆ r ytan fˆ re
ommÂlning
• Effektivt tvättmedel före målning inne och ute
• Appliceras enkelt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp
• Kan användas i behandlingssystem med Grön-Fri, Prick-Fri
och Mögel-Fri
• Fri från fosfater
• pH 12
• Biologiskt nedbrytbar
• Koncentrat som spädes med 20 delar vatten
• Fler och utförliga arbetsråd finns på www.jape.se

Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång
praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren
att välja den mest lämpliga arbetsmetod för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för
varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålles vid
användandet av produkten.

Användningsområden: Underhållstvätt för fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt
andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar,
fönster, markiser, trädgårdsmöbler, inredning, möbler, golv m.m. Även för övrig rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne.
Egenskaper: Milt pH-neutralt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar
fett, smuts, rester av mögel etc. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Skonsam mot
känsliga material, etsar ej.
Bruksanvisning: Späd Underhållstvätt med vatten i ett lämpligt kärl.
Ute: Vät ytan med vatten och applicera utspädd Underhållstvätt på en begränsad yta.
Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp. Låt verka upp till 10 minuter och
bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa tvättningen vid behov.
Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel. Skölj noga med
vatten. Högtryckstvätt kan användas men bör undvikas om ytan kan ta skada eller
om vatten riskerar att tränga in i konstruktionen. Känsliga växter bör täckas. Undvik
tvätta ytor i direkt solljus.
Inne: Applicera utspädd Underhållstvätt med trasa eller skursvamp och bearbeta
ytan. Vid hårt sittande smuts, låt verka några sekunder och bearbeta ytan igen. Torka
ytan noga med en fuktig trasa. Följ färgtillverkarens rekommendationer gällande
torktider och förberedelser om ytan ska målas.
Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller
Prick-Fri utomhus eller Mögel-Fri inomhus.
Spädning: 1 del Underhållstvätt spädes med upp till 20 delar vatten.

SÂ h‰
r gˆ r du.
Tvättning av fasader och andra ytor utomhus
1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd rengöringsmedel med tryckspruta, pensel,
borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.

Tvättning av ytor inomhus
1. Applicera utspädd rengöringsmedel med trasa eller tvättsvamp.
2. Låt verka en stund och bearbeta ytan.
3. Torka av ytan med fuktig trasa. Upprepa vid behov.

Åtgång: 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².
Förvaras frostfritt. Förpackningen sorteras som hårdplast. Rester av innehållet lämnas
till lokal miljöstation.

Användningsområden: Fasader och andra ytor före målning, t.ex. vindskivor, staket,
underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, inredning, möbler, golv. m.m. Även för
omålat trä samt övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne.
Egenskaper: Alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett,
smuts, rester av mögel etc. Mattar målade ytor och förbättrar därmed vidhäftningen
för färgen. Tvättade ytor blir efter sköljning och torkning ett utmärkt underlag för
målning. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. pH 12 i brukslösning. Kan etsa glas
om det torkar in, kan missfärga obehandlat trä och påverka vissa metaller exempelvis förzinkad plåt och aluminium.
Bruksanvisning: Späd Målningstvätt med vatten i ett lämpligt kärl.
Ute: Vät ytan med vatten och applicera utspädd Målningstvätt på en begränsad
yta. Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp. Låt verka upp till 10 minuter
och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa vid behov. Arbeta
nerifrån för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel. Skölj noga med vatten.
Högtryckstvätt kan användas men bör undvikas om ytan kan ta skada eller om vatten riskerar att tränga in i konstruktionen. Undvik tvätta ytor i direkt solljus. Känsliga
växter bör täckas.

Tips vid tvätt av fasad
• Avdöda - tvätta - måla. Avdöda alltid påväxten med
Prick-Fri före fasadtvätten. Död påväxt är alltid lättare
att få bort än levande. Man får en helt ren och steril
yta, perfekt att måla på.
• Tvätta nerifrån och upp. Då utnyttjar du tvättmedlet
maximalt och du undviker märken av rinningar.
• Tvätta en liten yta i taget så att tvättmedlet inte
torkar in, undvik direkt solsken.
• Välj tvättmedel beroende på vad som ska göras med
ytan efteråt. Välj Underhållstvätt om ytan bara ska
tvättas i underhållssyfte eller Målningstvätt om
ytorna ska målas om.

Inne: Applicera utspädd Målningstvätt med trasa eller skursvamp och bearbeta ytan.
Vid hårt sittande smuts, låt verka några sekunder och bearbeta ytan igen. Torka ytan
noga med en fuktig trasa. Låt ytorna torka före målning, följ alltid färgtillverkarens
rekommendationer gällande torktider och förberedelser inför målning.
Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller
Prick-Fri utomhus eller Mögel-Fri inomhus.
Spädning: 1 del Målningstvätt spädes med upp till 20 delar vatten.
Åtgång: 1 liter brukslösning räcker upp till ca 15 m².
Förvaras frostfritt. Förpackningen sorteras som hårdplast. Rester av innehållet lämnas
till lokal miljöstation.

Obehandlad yta
med påväxt

Yta behandlad med Prick-Fri

Yta behandlad med
Prick-Fri och tvättad
med Målningstvätt

Träfasad med ytor i tre stadier. Från vänster en obehandlad yta med påväxt av mögel och alger. I mitten
ett parti som är behandlat med Prick-Fri. Till höger en yta som är tvättad med Jape Målningstvätt, ytan
är klar för målning. Samma rena resultat får du om du tvättar med Underhållstvätt.

