
TÜÜPTÜÜP Ammoniaaki sisaldav emulgeeriv plekk-katuste pesuaine.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Uued tsingitud pinnad ja ka varem värvitud pinnad.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Mustust, rasvu, õlisid jm emulgeeriv pesuvahend, tsingitud pindade puhastamiseks enne
värvimist. Sobib ka varem värvitud pindade pesuks.
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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

PakendidPakendid 1 l, 5 l, 10 l

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

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Komponentide segamineKomponentide segamine
1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Eemalda roostetanud pinnalt rooste terasharja ja kaabitsaga. Varem värvitud pinnalt eemalda lahtine või kooruv värvikiht.

TöötlemineTöötlemine
Lahus: 1 osa pesuvahendit, 4 osa vett. Kanna pesuvahend pinnale ja pese hoolikalt harjaga hea lõpptulemuse saamiseks. Loputa
hoolikalt veega. Pese suured pinnad väikeste alade kaupa, nii väldid pesuvahendi kuivamist enne loputamist. Lase pinnal enne
värvimist kuivada.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta kohe peale kasutamist 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:  Ammonium. Ettevaatust.Ettevaatust.  Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote
pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid või
kaitseriietust ja silmade või näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. ALLANEELAMISE
KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata
seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega või loputada duši all. 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. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni.
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