
TÜÜPTÜÜP Söövitav puhastusvahend.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Puidust terrasside ja aiamööbli puhastamiseks ja uuendamiseks enne hooldustöötluse tegemist.
Terassi- ja kalustepesu puhastusvahendil on tumenenud ja halliks muutunud puidule valgendav
mõju.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Sobib töödeldud ja töötlemata puit- ning plastikpindade puhastamiseks.
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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 0,5 l puhastusvahendi pulbrit (= 5 l valmis segu) jagub u 15 m² ja 1 l puhastusvahendi
pulbrit (= 10 l valmis segu) jagub u 30 m² olenevalt aluspinna imavusest ja
puhastusvajadusest.

PakendidPakendid 0.5 l, 1 l

TöövahendidTöövahendid Pintsel, rull.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1.0 kg/l, ISO 2811
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Komponentide segamineKomponentide segamine
Sega üks purk (0.5 l) Terassi- ja Kalustepesu 5 liitri või 1 l purk puhastusvahendit 10 liitri külma veega. Kasuta korraga kogu purgi
sisu ära. Lase seista u 15 min. Sega veel enne kasutamist. Lahuse kasutusaeg on u 2-4 tundi hetkest, kui viimane graanul on
lahustunud. Valmis töölahus on leeseline (pH> 10).

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Kasuta sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Kata taimed kinni, et vältida pritsmete sattumist neile. Väldi
pritsmete sattumist ka riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.

TöötlemineTöötlemine
Kanna lahust ohtrasti soovitud kohale pintsli või rulliga ja lase mõjuda 15-30 min. Väärispuidust pindadel ning mööblil lase mõjuda u
10 min. Hoia töödeldav pind puhastusvahendiga pidevalt niisutatuna, et saada ühtlane lõpptulemus. Vajadusel lisa vahepeal lahust
juurde. Sooja ja päiksesepaistelise ilma korral võid niisutada pinda esmalt veega, et pind ei kuivaks liiga kiiresti. Väga mustad ja
määrdunud pinnad võid töödelda mitu korda. Väldi pritsmete sattumist riietele, näkku ja taimedele. Harja või pese pind
survepesuriga ning loputa hoolikalt veega. Survepesuriga pestes väldi tugevat survet kuna eriti vanal luitunud puidul tõusevad
pinnud kergesti üles. Kasuta töövahendit, mis ei kriimustaks pinda (nt küürimishari, "karukeel" jmt). Töötlemise järel tõuseb
puitpinnale puidukiude, mille saad hõlpsasti eemaldada pinna kuivades eelmainitud töövahendite abil. Soovitame värvitud või õlitatud
pinnad peale puhastusvahendiga puhastamist uuesti töödelda.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäit lusKeskkonnaohutus ja jäätmekäit lus
Lase kõigil graanulitel lahustuda vees enne toote hävitamist. Pärast seda saab vedeliku kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse
õigusaktide kohaselt. Toode on bioloogiliselt lagunev.

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
Sisaldab:Sisaldab:  naatriumkarbonaat peroksühüdraat. Ettevaatust.Ettevaatust.  Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal soojusallikast. Mitte suitsetada. Rakendada kõiki ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainete ja hapete või
alustega. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Koostisosade loetelu: sodium carbonate peroxide,
hydroxyethylcellulose, reaction product of benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and benzenesulfonic acid, 4-methyl-
and sodium hydroxide. (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/).

GHS03 GHS05 GHS07
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