
TÜÜPTÜÜP Pesuaine paadisildade hoolduseks ja eeltöötluseks.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Paadisillad.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Sobib puitpindadele.
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LAITURIPESU
PESUAINE PAADISILDADE HOOLDUSEKS JA EELTÖÖTLUSEKS.

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

PakendidPakendid 1 l

PH-väärtusPH-väärtus Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,5.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Komponentide segamineKomponentide segamine
1 osa Laituripesu, 10 osa vett.

TöötlemineTöötlemine
Kanna Laituripesu kasutusvalmis lahus määrdunud pinnale käsna, pehme harja või pihustiga. Sooja vee kasutamine suurendab
pesuaine toimet. Lase segul mõjuda u 15 min ja loputa seejärel veega, kasutades nt aiavoolikut. Toode võib sattuda looduslikesse
veekogudesse. 

Survepesuriga loputades väldi liiga tugevat survet. Tugevalt määrdunud pindade pesemiseks kasuta harja. 

Kui puidupind jääb peale pesu "karvane", lihvi see kergelt üle.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäit lusKeskkonnaohutus ja jäätmekäit lus
Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
Hoiatus.Hoiatus.  Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Sisaldab <5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, <5% amfoteerseid pindaktiivseid aineid. Koostisosade loetelu: Aqua, potassium
carbonate, hexyl D-glucoside, tetrasodium glutamate diacetate, disodium 2-ethylhexyl dipropionate, sodium gluconate, sodium
bicarbonate. (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/)

GHS07

TOOTEKIRJELDUS 12.08.2021

LAITURIPESU

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.

AS Tikkurila • Liimi 5 • 10621 Tallinn • Eesti • Tel: +372 650 1111 • Faks: +372 650 1122 
e-post: tellimus@tikkurila.com • www.tikkurila.ee


