
APRAKSTSAPRAKSTS Biosabrūkošs tīrīšanas līdzeklis jumtiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Dakstiņu, mīkstā seguma un metāla jumtiem.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Tīrīšanas līdzeklis, kas notīra veģetāciju no jumtiem. Piemērots arī iepriekš krāsotu virsmu
tīrīšanai. Var tikt lietots kā pirmsapstrādes līdzeklis pirms krāsošanas.
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KILPI KATONPUHDISTAJA
LĪDZEKLIS DAKSTIŅU, MĪKSTĀ SEGUMA UN METĀLA JUMTU TĪRĪŠANAI

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 4-7 m2/l lietošanai gatava šķīduma.

IepakojumiIepakojumi 5 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens.
Spēcīga veģetācija: 1 daļa tīrīšanas līdzekļa, 2 daļas ūdens.
Apkopes apstrāde un neliela veģetācija: 1 daļa tīrīšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Izsmidzināšana (zema spiediena izsmidzinātājs), ar otu.

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

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Notīrīt no jumta lapas, netīrumus un vaļīgo veģetāciju, piemēram, slaukot. Pasargāt augus no iespējamajām šļakatām.

UzklāšanaUzklāšana
Virsmas, kuras nav paredzēts krāsot:
Uzklāt atšķaidītu jumtu tīrīšanas līdzekli Kilpi Katonpuhdistaja uz sausas, tīras virsmas ar, piemēram, mugursomas tipa
izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu. Tīrīšanas līdzekli nenoskalo, bet atstāj uz virsmas, lai tas iedarbotos.

Virsmas, kas tiks krāsotas:
Uzklāt atšķaidītu jumtu tīrīšanas līdzekli Kilpi Katonpuhdistaja uz sausas, tīras virsmas ar, piemēram, mugursomas tipa
izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu. Tīrīšanas līdzekli nenoskalo, bet atstāj dažas dienas (ieteicams nedēļu) uz virsmas,
lai tas iedarbotos. Pagarinot iedarbošanās laiku, tiek veicināta virsmas attīrīšana no veģetācijas. Ja nepieciešams, veikt atkārtotu
apstrādi.
Jumtu nomazgā ar augstspiediena mazgātāju un ļauj tam nožūt. Izvairīties sabojāt virsmu un blakus esošās konstrukcijas ar pārāk
augstu spiedienu mazgāšanas laikā.

UzmanībuUzmanību
Jumta virsmai jābūt sausai.

Izvairieties no apkopes saulainā laikā.

Lietošanas laikā nepieļaut vielas iekļūšanu augsnē vai ūdenī. Izvairieties no lietošanas, ja pastāv liels lietus risks.

Pirms lietus ļaujiet Kilpi Katonpuhitaj (jumta tīrītājam) darboties 24 stundas.

Pēc pirmajām lietavām lietus ūdeni no jumta nedrīkst izmantot augu laistīšanai vai mazgāšanai.

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.  Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens
organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no
izplatīšanas apkārtējā vidē. 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 < 5 % BENZALKONIUM CHLORIDE.

GHS05 GHS09
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