
APRAKSTSAPRAKSTS Šķīdums pelējuma noņemšanai no koka un mūra virsmām.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Pelējuma noņemšanai no krāsotām un nekrāsotām virsmām ārdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Pelējuma un aļģu noņemšanai no nekrāsotām un krāsotām koka virsmām, kā arī apmestām un
betona virsmām, pirms krāsošanas vai pārkrāsošanas. Piemērots arī betona dakstiņu un šķiedru
cementa virsmām pirms pārkrāsošanas. Pēc Homeenpoisto lietošanas uz iepriekš krāsotām
virsmām nav nepieciešams veikt remontkrāsošanu, ja virsmas ir labā stāvoklī.
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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

PatēriņšPatēriņš Atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.

IepakojumiIepakojumi 1 l, 5 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens

pH vērtībapH vērtība Atšķaidītam šķīdumam apm. 12.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Izsmidzinātājs, sūklis vai birste.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.1 kg/l, ISO 2811

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala
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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.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
Atšķaidīt pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto ar ūdeni attiecībā 1:3.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Aizsargāt stikla, alumīnija vai citas virsmas, kas produkta iedarbības laikā var tikt bojātas.

UzklāšanaUzklāšana
Atšķaidīt pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto ar ūdeni attiecībā 1:3. Šķīdumu uzklāt ar sūkli, mīkstu birsti vai uz lielām
virsmām ar dārza izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu, kas ļauj izvairīties no iespējamas līniju veidošanās. Ļaut šķīdumam
iedarboties apmēram 30 minūtes. Stipri sapelējušas virsmas saglabāt mitras, kamēr pelējums pazūd. Ja pieciešams, izmantot
birsti. Pēc apstrādes virsmas rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni virzienā no augšas uz leju, piemēram, ar izsmidzinātāju.

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
Satur:Satur:  alkil(C 12-16 ) dimetilbenzilamonija hlorīdu. Bīstami.Bīstami.  Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs ūdens
organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Satur < 5 %
BENZALKONIUM CHLORIDE, katjonu virsmaktīvajām vielām, < 5 % nejonu virsmaktīvajām vielām. Sastāvdaļu saraksts: Aqua,
PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, sodium metasilicate 5-hydrate
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/).

GHS05
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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.
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