
APRAKSTSAPRAKSTS Virsmas sagatavošanas un kopšanas līdzeklis piestātnēm.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piestātnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota koka virsmām.
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TIKKURILA

LAITURIPESU
VIRSMAS SAGATAVOŠANAS UN KOPŠANAS LĪDZEKLIS PIESTĀTNĒM

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

IepakojumiIepakojumi 1 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens

pH vērtībapH vērtība atšķaidītam šķīdumam 10,5.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
1 daļa Laituripesu, 10 daļas ūdens.

UzklāšanaUzklāšana
Uzklāt atšķaidītu Laituripesu un ūdens šķīdumu uz tīrāmās virsmas ar samitrinātu sūkli, mīkstu birsti vai uzsmidzinot. Silta ūdens
izmantošana uzlabo efektu. Ļaut šķīdumam iedarboties apm. 15 min un noskalot ar tīru ūdeni, izmantojot, piemēram, dārza šļūteni.
Produktu var noskalot dabīgos ūdeņos.

Izvairīties no pārāk liela spiediena, tīrot virsmu ar augstspiediena izsmidzinātāju. Ļoti netīru virsmu noberzt ar birsti.

Ja pēc nožūšanas koksne ir kļuvusi skabargaina, virsmu viegli noslīpēt.

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