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TIKKURILA

PANSSARIPESU
PELTIKATOILLE

TYYPPI

Ammoniakkia sisältävä emulgoiva pesuaine peltikattojen pesuun.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet sinkityt pinnat sekä aikaisemmin maalatut pinnat.

SOVELTUVUUS

Likaa, rasvoja, öljyä ym. emulgoiva pesuliuos, sinkittyjen pintojen puhdistukseen ennen
maalausta. Soveltuu myös aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun.

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.
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PANSSARIPESU
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

011 Metallialustojen pesuaineet

Pakkaukset

1 l, 5 l, 10 l

Ohenne

Vesi

pH-arvo

Käyttöliuoksen pH-arvo n. 11.

Tiheys (kg/l)

1,0 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.
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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.
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PANSSARIPESU
KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely
Poista ruostuneilta pinnoilta ruoste kaapimella ja teräsharjalla. Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoileva tai hilseilevä maali.

Käsittely
Laimennus: 1 osa pesuainetta, 4 osaa vettä.
Levitä pesuaine puhdistettavalle pinnalle ja harjaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi. Huuhdo huolellisesti vedellä. Pese ja
huuhtele isot pinnat alue kerrallaan. Näin vältät pesuaineen kuivumisen ennen huuhtelua. Anna huuhdellun pinnan kuivua ennen
maalausta.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Ympäristönsuojelu 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.

Käyttöturvallisuus
Sisältää: ammoniakki. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä
pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 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 (tai hiuksiin): 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.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 %
fosfaatteja ja bentsisotiatsolinonia.

GHS05

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
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