
TÜÜPTÜÜP Veega lahjendatav puhastusvahend sambla, vetikate, mustuse, rasva eemaldamiseks.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Iso A-Clean puhastusvahendit kasutatakse välispindadel, nt katustel, fassaadidel, terrassidel,
tänavakividel, katuseakendel, soklitel ja seintel. Iso A-Clean ei kahjusta olemasolevat värvipinda.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Eemaldab väga tõhuselt sambla, merevetikad, rohelise taimkatte ja bakterid erinevat tüüpi
pindadelt.
Iso A-Clean puhastusvahendit on lihtne kasutada ja see annab kohese efekti, mis toimib hästi ka
rohelise taimkatte vastase profülaktilise vahendina. 
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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 5 l, 25 l, 200 l, 950 l

SegamissuheSegamissuhe Lahjendada 1:25 veega

TöövahendidTöövahendid Kasuta kaitsekindaid ja -prille töötluse ajal.
Iso A-Clean tarnitakse kontsentraadina.
- Kasutusvalmis lahus väga määrdunud pindade jaoks: 1 osa toodet 25 osa veega, et
saada 2% lahus.
- Kasutusvalmis lahus tavaliseks hoolduseks ja puhastamiseks enne värvimist: 1 osa
toodet 50 osa veega, et saada 1% lahus.
Kanna pinnale pintsli või pihustiga. Vertikaalsete pindade puhastamiseks soovitame
kasutada madalsurve pihustit lisaks pintslile. Kanna Iso A-Clean puhastusvahendit
pinnale kuni pind on küllastunud.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 50
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Temperatuur peab olema vahemikus 5 °C - 30 °C.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Puhasta pinnad mustusest, tolmust, samblast ja samblikest. Kasuta survepesurit. Jälgi, et ei vigastaks aluspinda.

Kanna vedeldatud lahus pinnale pihusti või pintsliga. Lase lahusel mõjuda 3 kuni 5 päeva. Vajadusel pese pind ja korda töötlust.
NB! Toode peab saama mõjuda 24 tundi enne vihma.
Väldi sattumist nahale ja silma. Kanda kaitsekindaid ja -prille töötluse ajal. Vältida sattumist veekeskkonda. Ülejääk tuleb kokku
koguda.
Toodet tuleb pinnale kanda kuiva ilmaga.
Asbesti sisaldavate aluspindade töötlemisel kohaldada kohalikke tervise- ja ohtusabinõusid.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.
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