
TYYPPITYYPPI Veteen liuotettava tabletti.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus- ja betonipinnoilta ennen uudis- ja
huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoilta ennen huoltomaalausta.
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TIKKURILA

HOMEENPOISTOTABLETTI
VETEEN SEKOITETTAVAT PESUAINETABLETIT PUU- JA KIVIAINESPINNOILLE ULKONA

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

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus) 
014 Homeen- ja levänpoistoaineet

RiittoisuusRiittoisuus Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.

OhenneOhenne Vesi

pH-arvopH-arvo Käyttöliuoksen pH-arvo n. 6.

TyötapaTyötapa Ruisku, sieni tai harja.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) Keskimäärin 17.36 grammaa/tabletti

VarastointiVarastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
Liuota 1-2 tablettia/litra vettä riippuen pinnan likaisuudesta.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim.
käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on valkaisevaa.

KäsittelyKäsittely
Levitä liuos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin puutarharuiskulla tai kastelukannulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi
esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa tarvittaessa vaikuttaa 15 minuuttia, älä päästä kuivumaan.
Käytä harjaa tehostamaan puhdistusta. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim.
ruiskulla.

Käytä vain se määrä tabletteja, joita kerralla tarvitset. Älä säilytä ylijäävää liuosta.

JälkihoitoJälkihoito
Pohjusta maalaamaton puupinta heti pinnan kuivuttua Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella ennen pintakäsittelyä. Huoltomaalaa
aiemmin maalattu pinta.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
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.
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