
APRAKSTSAPRAKSTS Lietošanai gatavs izsmidzināms mazgāšanas un attīrīšanas līdzeklis virsmu sagatavošanai pirms
krāsošanas.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Krāsotām sienām iekšdarbos

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Attīra virsmas, noņemot no tām netīrumus, taukvielas, eļļas, vasku u.c. Piemērots virsmu
sagatavošanai pirms krāsošanas. Attīra un veido matētu virsmu, kas uzlabo adhēziju ar jauno
krāsas kārtu. 
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MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS VIRSMU SAGATAVOŠANAI PIRMS KRĀSOŠANAS

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

pH vērtībapH vērtība pH vērtība 11

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzsmidzināt uz apstrādājamās virsmas un noslaucīt ar ūdenī samitrinātu drānu, kas
neatstāj plūksnu. Darba laikā izskalot drānu ar ūdeni.

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

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Stikla un citas virsmas, kuras var saēst mazgāšanas līdzeklis, ir jāpārklāj. 

Uzsmidzināt uz apstrādājamās virsmas un noslaucīt ar ūdenī samitrinātu drānu, kas neatstāj plūksnu. Darba laikā izskalot drānu 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
Izmantot aizsargcimdus. Satur < 5 % nejonu virsmaktīvās vielas .
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