
TÜÜPTÜÜP Lahus hallitanud pindade töötlemiseks.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne
esmast värvimist ja hooldusvärvimist.
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HOMEENPOISTO
HALLITUSE EEMALDAJA PUITPINDADELE JA MÜÜRITISE PINDADELE

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED

KatvusKatvus Sõltub puhastusvajadusest.

PakendidPakendid 1 l, 5 l

LahustiLahusti Vesi

PH-väärtusPH-väärtus Lahjendatud lahus u 12.

TöövahendidTöövahendid Prits, käsn või hari.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) u 1,1 kg/l, ISO 2811

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Komponentide segamineKomponentide segamine
Lahjendage hallituse eemaldaja veega, segamisuhe 1:3.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Kaitske klaas, alumiinium ja muid sarnaseid pindu, mida puhastusvahend võib kahjustada. Ärge pritsige toodet riietele ja näiteks
töötlemata mööblile. Toode pleegitab.

TöötlemineTöötlemine
Lahjenda Homeenpoisto veega suhtes 1:3. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele
aiapritsiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lahus peab pinnal toimima vähemalt 0,5 tundi.
Väga tugevalt hallitanud pinnal lasta lahusel pikemalt mõjuda. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega,
suunaga ülevalt alla, nt pritsiga. Immuta värvimata puitpind kohe peale pinna kuivamist Valtti Pohjuste puiduimmutiga enne
pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäit lusKeskkonnaohutus ja jäätmekäit lus
Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
Sisaldab:Sisaldab:  C12-16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. Ettevaatust.Ettevaatust.  Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas
kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. Sisaldab <5 %
BENZALKONIUM CHLORIDE, katioonsed pindaktiivsed ained, < 5 % mitteioonsed pindaktiivsed ained. Koostisosade loetelu: Aqua,
PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, sodium metasilicate 5-hydrate
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/).
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