
APRAKSTSAPRAKSTS Oksidējošs tīrīšanas līdzeklis. Patentēts produkts, FI120542, SE529353.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Virsmu mazgāšanai un uzlabošanai pirms apkopes apstrādes. Terassi- ja Kalustepesu balina
nomelnējušu un atmosfēras iedarbībai pakļautu koksni.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērots gan iepriekš apstrādātām, gan neapstrādātām koka virsmām, kā arī plastmasas
virsmām.
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TERASSI- JA KALUSTEPESU
EFEKTĪVAI TERAŠU UN DĀRZA MĒBEĻU TĪRĪŠANAI UN BALINĀŠANAI.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

PatēriņšPatēriņš 0.5 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=5 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 15
kvadrātmetriem, un 1 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=10 litri gatava šķīduma)
pietiek apmēram 30 kvadrātmetriem, atkarībā no pamata absorbētspējas un tīrības
pakāpes.

IepakojumiIepakojumi 0.5 l, 1 l, 46 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, rullis.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.0 kg/l, ISO 2811
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
Atvērtā plastmasas traukā sajaukt 0.5 l Terassi- ja Kalustepesu ar 5 litriem vai 1 l Terassi- ja Kalustepesu ar 10 litriem vēsa ūdens.
Rūpīgi samaisīt pirms lietošanas. Šķīdumu izlietot 2-4 stundu laikā pēc granulu izšķīšanas. Atstāt apmēram uz 15 minūtēm.
Šķīdums ir sārmains (pH > 10).

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus, aizsargbrilles vai sejas masku. Pasargāt augus no šļakatām. Izvairīties no
šļakatu nokļūšanas uz drēbēm un, piemēram, nebeicētām dārza mēbelēm. Produktam ir viegli balinoša iedarbība.

UzklāšanaUzklāšana
Uz tīrāmās virsmas šķīdumu bagātīgi uzklāt ar otu vai rulli un atstāj 15-30 minūtes iedarboties. Uz cietkoksnes virsmām un
mēbelēm atstāj apmēram uz 10 minūtēm. Pastāvīgam rezultātam, Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu uzklāt vairāk, nekā
nepieciešams, lai saglabātu tīrāmo virsmu mitru. Siltā, saulainā laikā, lai novērstu pārāk ātru šķīduma nožūšanu, virsmu vispirms
var samitrināt ar ūdeni. Ja virsma ir ļoti netīra/ nomelnējusi, šķīdumu uzklāt vairākas reizes. Izvairīties no šļakatu nokļūšanas uz
drēbēm, sejas un augiem.

Virsmas mazgāšanai izmantot suku vai mazgāšana ar spiedienu un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Neizmantot mazgāšanai pārāk lielu
spiedienu, jo tas var viegli radīt vecas, noplukušas koksnes plaisāšanu. Izmantot mazgātāju, kas neskrāpē virsmu (piemēram,
beržamo suku, rupju mazgājamo sūkli, smalku nerūsējošā tērauda pinumu vai tamlīdzīgu materiālu). Kad virsma ir nožuvusi,
noņemt koka šķiedra, kas ir pacēlusies pēc apstrādes. 

Pēc eļļotu vai krāsotu virsmu tīrīšanas, ieteicams veikt remontkrāsošanu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Iznīcināt produktu, ļaujot granulām izšķīst ūdenī. Pēc tam šķidrumu var iznīcināt atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
Produkts bioloģiski sadalās.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur:Satur:  nātrija karbonāta peroksihidrāts. BĪSTAMI.BĪSTAMI.  Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. Kaitīgs, ja norīts. Izraisa nopietnus acu
bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no
bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums. Nesmēķēt. Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām un
skābēm vai bāzēm. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot
ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

GHS03 GHS05 GHS07
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