
APRAKSTSAPRAKSTS Emulģējošs mazgāšanas līdzeklis metāla jumtu mazgāšanai. Satur amonjaku.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Jaunas cinkotas un iepriekš krāsotas virsmas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Tīrīšanas līdzeklis tauku, netīrumu un eļļu notīrīšanai no cinkota skārda virsmām pirms
krāsošanas. Piemērots arī iepriekš krāsotu virsmu mazgāšanai. 
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PANSSARIPESU
METĀLA JUMTU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS.

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, 5 l, 10 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens

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

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
1 daļa mazgāšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
No virsmām ar skrāpi un tērauda suku notīrīt rūsa. No iepriekš apstrādātām virsmām noņemt atlupušo vai atslāņojušos krāsu.

UzklāšanaUzklāšana
Atšķaidīšana: 1 daļa mazgāšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.

Uz virsmas uzklāt mazgāšanas līdzekli un noberzt ar birsti. Rūpīgi noskalot ar ūdeni. Lielas virsmas mazgāt un skalot reizē, lai
izvairītos no mazgāšanas līdzekļa nožūšanas pirms virsmas skalošanas. Pirms krāsošanas ļaut virsmai nožūt.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Uzreiz pēc darba pabeigšanas 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
Satur:Satur:  amonjaks. BĪSTAMI.BĪSTAMI.  Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var
izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai
sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.
NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai
ejiet dušā. 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.
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