
APRAKSTSAPRAKSTS Šķīdinātājus nesaturošs mazgāšanas līdzeklis darbarīku mazgāšanai.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Darbarīki, piemēram, dažāda veida otas, ruļļi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Lietot atšķaidītu darbarīku tīrīšanai nekavējoties pēc krāsošanas. To var izmantot darbarīku
tīrīšanai pēc krāsošanas ar eļļas krāsām, alkīda krāsām vai lakām, kā arī ūdens dispersijas
krāsām. Pensselipesu viegli noņem krāsu no, piemēram, otām. Mazgāšanas līdzeklis mīkstina
otas sarus. Iztīra arī viegli sacietējušas otas. Nebojā koku, stiklu, gumiju vai plastmasu. 
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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

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

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Iztīrīt darbarīkus uzreiz pēc lietošanas. No otas notīrīt lieko krāsu, piemēram, pret bundžas malu. Iemērkt otu neatšķaidītā
Pensselipesu un atstāt apm. uz 10 minūtēm. No otas notīrīt krāsas un Pensselipesu maisījuma pārpalikumus un rūpīgi izskalot ar
ūdeni. Ja nepieciešams, var izmantot ziepes. Arī viegli sacietējušas otas var tīrīt ar Pensselipesu. Ievietot otu aizveramā bundžā un
atstāt apm. uz 24 stundām. Ja nepieciešams, procesu atkārto. Pensselipesu var izmantot atkāroti: atstāt maisījumu noslēgtā
bundžā, kamēr krāsas nogulsnes ir nosēdušās bundžas dibenā. Pensselipesu šķīdumu rūpīgi pārlej citā bundžā. Uzglabājot
darbarīkus Pensselipesu šķīdumā, rūpīgi aizvērtā bundžā, tie saglabās savu sākotnējo formu.

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:  alcohols, C9-11, ethoxylated. BĪSTAMI.BĪSTAMI.  Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas
aizsargus. 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. Satur 15 – 30 % nejonu
virsmaktīvās vielas un fosfātus < 5 %.
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