
TÜÜPTÜÜP Kasutusvalmis puhastusvahend siseseinte puhastamiseks enne uut pinnatöötlust.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Värvitud seinapinnad sisetingimustes.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Puhastab pinnad mustusest, rasvadest, õlist, vahast jmt. Sobib eeltöötluseks enne värvimist.
Puhastab ja matistab pinna, parandades seeläbi uue värvikihi nakkuvust.
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SEINÄPESU
SISESEINTE PUHASTAMISEKS ENNE UUT PINNATÖÖTLUST

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

PH-väärtusPH-väärtus pH väärtus 11

TöövahendidTöövahendid Pihusta töödeldavale pinnale ning pühi kergelt veega niisutatud lapiga. Loputa
puhastuslapp veega.

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

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

Kata kinni klaasipinnad jm pinnad, mis võivad puhastusvahendi mõjul sööbida. Pihusta puhastusvahendit töödeldavale pinnale ning
pühi veega niisutatud lapiga. Puhastuslapp loputa veega.

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

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
Toodet ei loeta ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Koostisosade loetelu: Aqua, etanol, 2-propanol, hexyl D-glucoside, potassium
carbonate, tetrasodium glutamate diacetate, ethanolamine, sodium bicarbonate, amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-
oxide, butanone (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/). Sisaldab < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid.
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