
TÜÜPTÜÜP Biolagunev puhastusvahend.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Kivi-, bituumen- ja plekk-katused.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Puhastusvahend taimestiku eemaldamiseks katusepinnalt. Sobib ka eelnevalt värvitud pindade
puhastamiseks. Võib kasutada eetöötlusvahendina enne värvimist.
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KILPI KATONPUHDISTAJA
KIVI-, BITUUMEN- JA PLEKK-KATUSTE PUHASTAMISEKS.

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 4-7 m2/l kasutusvalmis lahust.

PakendidPakendid 5 l

LahustiLahusti Sambla eemaldamine: 1 osa puhastusvahendit, 2 osa vett. Hooldus ja vähese
sambla eemaldus: 1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.

TöövahendidTöövahendid Pihusti (madalsurvepihusti), pintsel.

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

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Puhasta katus lehtedest, prahist ja lahtisest samblast nt harjates. Kaitse taimi pritsmete eest.

TöötlemineTöötlemine
Kui ei ole plaanis pinda värvida: Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles.
Puhastusvahendit ei loputata maha, vaid see tuleb jätta pinnale mõjuma. Katuse puhastamine toimub järk-järgult. Kui on plaanis
pinda värvida: Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahend
jäetakse pinnale mõjuma mitmeks päevaks, eelistatult kuni nädalaks. Pikem mõjumisaeg tagab tõhusama puhastuse. Töötlust võib
korrata, kui sammalt on palju. Katus pesta puhtaks survepesuriga ning lasta kuivada enne värvimist. Väldi liiga tugevat survet, et
mitte pinda kahjustada.

TähelepanuTähelepanu
Katuse pind peab olema kuiv.

Vältige hooldust päikesepaistelise ilmaga.

Vältida aine sattumist pinnasesse või vette kasutamise ajal. Vältige kasutamist, kui on suur vihmaoht.

Laske Kilpi Katonpuhdistajal (katusepuhastaja) enne vihma 24 tundi töötada.

Pärast esimesi vihmasid katuselt maha tulnud vihmavett ei tohi kasutada taimede kastmiseks ega pesemiseks.

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 nahaärritust. Põhjustab raskeid
silmakahjustusi. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi
ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või -maski. 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 < 5 %
BENZALKONIUM CHLORIDE.

GHS05 GHS09
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