
TYYPPITYYPPI Liuotteeton puhdistusaine maalaustyövälineiden pesuun.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Maalaustyövälineet kuten erilaiset siveltimet, maalaustelat, rajaajat jne.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Maalaustyövälineiden puhdistukseen laimentamattomana heti maalauksen jälkeen. Soveltuu öljy-,
alkydi- maalien tai lakkojen sekä vesiohenteisten dispersiomaalien poistamiseen
maalaustyövälineistä. Käsittely Pensselipesulla irrottaa helposti maalin esim. siveltimestä ja pitää
harjakset pehmeinä. Puhdistaa myös hieman kuivuneetkin siveltimet. Ei vahingoita puuta, lasia,
muovia, tai kumia.
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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

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 019 Muut pesuaineet

PakkauksetPakkaukset 1 l, 5 l

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen. Poista ylimääräinen maali siveltimestä esim. puristamalla se purkin reunaa vasten. Upota
sivellin laimentamattomaan pesuaineeseen. Anna aineen vaikuttaa (noin 10 min). Poista ylimääräinen Pensselipesun ja maalin seos
siveltimestä ja huuhdo hyvin vedellä. Käytä apuna tarvittaessa saippuaa. Myös hieman kuivuneet siveltimet voit puhdistaa
Pensselipesulla liottamalla niitä pesuaineessa n. 24 h suljetussa astiassa. Toista käsittely tarvittaessa. Voit käyttää Pensselipesua
uudelleen; anna pesujätteen seistä suljetussa astiassa kunnes sakka on laskeutunut pohjalle. Kaada kirkas Pensselipesu varovasti
toiseen astiaan. Maalausvälineet säilyvät hyvänä suljetussa astiassa Pensselipesuliuoksessa.

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:  alkoholietoksylaatti, C9-11. VAARA.VAARA. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. 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 15 – 30 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita ja < 5 %
fosfaatteja.
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