
TÜÜPTÜÜP Leeliseline üldpuhastusaine õueehitiste regulaarseks puhastamiseks.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Värvimata ja värvitud õueehitised, nt aiad, tänavakivid ja muud puit- ja kiviehitised õues.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Regulaarne Pihan Huoltopesu puhastusvahendi kasutamine hoiab pinnad korras, takistades eriti
mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.
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PIHAN HUOLTOPESU
PUHASTUSAINE PUIDUST JA KIVIST ÕUEEHITISTELE

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

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 Pihan Huoltopesu, 5 osa vett.

TöötlemineTöötlemine
Kanna Pihan Huoltopesu ja vee segu määrdunud pinnale käsna, pehme harja või survepesuga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee
kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, näiteks aiavoolikut
kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määrdunud kohad pese harjaga.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäit lusKeskkonnaohutus ja jäätmekäit lus
Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

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.
Koostisosade loetelu: Aqua, C12-14 pareth-3, tetrapotassium pyrophosphate, sodium laureth sulfate, ethanol, PEG-4
rapeseedamide, 2-propanol, butanone (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/).
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