
TYYPPITYYPPI Puhdistusaine homeen ja levän poistoon.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Uudet ja aikaisemmin maalatut betoni-, rappaus-, tiili- ja metallipinnat. Käytetään ennen BioRid,
BioRid Spray ja ProSeal -käsittelyjä. 

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Uudet ja aikaisemmin maalatut betoni-,rappaus-, tiili- ja metallipinnat. Käytetään ennen BioRid,
BioRid Spray ja ProSeal -käsittelyjä. 
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Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

RiittoisuusRiittoisuus Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.

PakkauksetPakkaukset 5 l, 25 l, 900 l

OhenneOhenne Vesi

Laimennetaan vedellä suhteessa 1:2 tai 1:50 riippuen käyttötarkoituksesta.

TyötapaTyötapa Ruisku, sieni tai harja

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 1.0 kg/l, ISO 2811

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta. Varastointiaika 2 vuotta. Vältettävä äkillisiä
lämpötilanvaihteluita. Ei saa jäätyä. Laimennettua seosta ei saa säilyttää.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
Laimennetaan vedellä suhteessa 1:2 tai 1:50 riippuen käyttötarkoituksesta.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Suojaa lasi, alumiini ja muut pinnat jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Käytä hengityssuojainta.

Käsittely
Levitä BioWash laimennettuna vedellä (1 osa pesuainetta, 2 osaa vettä) homeisille pinnoille sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskulla.
Anna vaikuttaa noin 20 minuuttia. Pinnan yhä ollessa märkä, irrota home harjaamalla tai painepesurilla (200 bar). Huuhtele pinnat
huolellisesti puhtaalla vedellä ylhäältä alas. Anna kuivua.

Jälkikäsittely
Levitä BioWash laimennettuna vedellä (1 osa pesuainetta, 50 osaa vettä) koko pinnalle. Anna kuivua. Levitä Biorid tai BioRid Spray
käsitellylle pinnalle 24 tunnin kuluessa. Huokoiset ja imevät pinnat pohjustetaan ProSealilla ennen BioRid tai BioRid Spray -
käsittelyä.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään heti käytön jälkeen vedellä. Poista työvälineistä mahdollisimman paljon maalia ennen pesua. Työvälineet
pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan
sekajätteeseen.Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita laimentamaton nestemäinen
jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Varoitus.Varoitus.  Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
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