
APRAKSTSAPRAKSTS BioWash ir tīrīšanas līdzeklis pelējuma un aļģu likvidēšanai.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piemērots pelējuma un aļģu likvidēšanai no jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām,
ķieģeļu un metāla virsmām. Lieto pirms BioRid, BioRid Spray vai ProSeal uzklāšanas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērots pelējuma un aļģu likvidēšanai no jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām,
ķieģeļu un metāla virsmām. Lieto pirms BioRid, BioRid Spray vai ProSeal uzklāšanas.
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BIOWASH
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS PELĒJUMA LIKVIDĒŠANAI

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 Atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.

IepakojumiIepakojumi 5 l, 25 l, 900 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens.

Atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:2 vai 1:50, atkarībā no pielietojuma.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Izsmidzinātājs, sūklis vai birste.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) apm. 1.0 kg/l, ISO 2811

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Uzglabāšanas laiks: 2 gadi. Izvairieties no straujām temperatūras
izmaiņām. Sargāt no sala. Neuzglabāt lietošanai gatava šķīduma pārpalikumus.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamajai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
Atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:2 vai 1:50, atkarībā no pielietojuma.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Pārklāt stikla, alumīnija vai citas virsmas, kas produkta iedarbības laikā var tikt bojātas. Nepieciešamības gadījumā izmantot sejas
aizsargu.

Uz pelējušām virsmām ar sūkli, mīkstu birsti vai izsmidzinātāju uzklāt BioWash, kas atšķaidīts ar ūdeni (sajaukšanas attiecība
1:50). Ļaut šķīdumam apm. 20 minūtes iedarboties. Kamēr virsma vēl ir slapja, ar birsti vai augstspiediena mazgātāju (200 bar)
noņemt pelējumu. Virsmu rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni, virzienā no augšas uz leju.

Pēcapstrāde
Uz virsmas viscaur uzklāt ar ūdeni atšķaidītu BioWash (sajaukšanas attiecība 1:50). Ļaut virsmai nožūt. Uz apstrādātas virsmas
24 stundu laikā uzklāt BioRid vai BioRid Spray. Porainas un absorbējošas virsmas, pirms BioRid vai BioRid Spray uzklāšanas,
nogruntēt ar ProSeal.

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

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā,
ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Uzmanību.Uzmanību.  Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni
vairākas minūtes.
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