
TYYPPITYYPPI ClimateCooler Cleaner on erittäin tehokas puhdistusaine.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Kattopinnat.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Kattopintojen puhdistukseen liasta, pölystä ja sammaleesta. Esikäsittelynä ennen maalausta.
Maalattujen kattojen huoltokäsittelyyn.

TUOTESELOSTE 17.11.2020

TIKKURILA

CLIMATECOOLER CLEANER

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

VäritVärit Väritön.

KiiltoKiilto Ei määriteltävissä

RiittoisuusRiittoisuus 4 – 6 m²/l valmista käyttöliuosta.

PakkauksetPakkaukset 25 l

SekoitussuhdeSekoitussuhde TÄYTYY laimentaa ennen käyttöä.

Sekoita 1 osa 25 osaan tai 50 osaan vettä saadaksesi 2 %:n tai 1 %:n liuos. Vältä
kosketusta ihon tai silmien kanssa.

TyötapaTyötapa Sively tai ruiskutus. Käytä matalaa painetta (1-5 bar).

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 1.05 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus,Kuiva-ainepitoisuus,
t ilavuus-%tilavuus-%

n. 50 %.

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.

TUOTESELOSTE 17.11.2020

CLIMATECOOLER CLEANER

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.



KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä, sammaleesta ja jäkälästä. Pese korkeapainepesulla välttäen alustan ja rakenteiden vaurioittamista.

KäsittelyKäsittely
Levitä laimennettu liuos matalapaineruiskulla tai siveltimellä. Anna vaikuttaa 3-5 päivää. Mikäli tarpeellista, pese pinta ja toista
käsittely.

Poista irtonaiset roskat puhdistuksen jälkeen ja huuhtele pinta vedellä ennen pintakäsittelyä CilmateCooler –tuotteilla.

HUOMIOITAVAA:
ClimateCooler Cleanerin täytyy saada vaikuttaa 24 h ennen sateen tuloa.
Vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. Suojakäsineet ja –lasit ovat pakollisia käsittelyn aikana.
Älä käytä kala-altaisiin tai vastaaviin.
Varmista ettei ClimateCooler Cleaner pääse vesistöön. Kerää ylijäämä.
ClimateCooler Cleaner täytyy levittää kuivalla säällä.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

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
Sisältää:Sisältää:  alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. VAARA.VAARA. Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Vältettävä
päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on
riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

GHS05 GHS07 GHS09
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