TUOTESELOSTE 19.08.2020

TIKKURILA

PIHAN HUOLTOPESU
PUU- JA KIVIAINESRAKENTEIDEN YLEISPUHDISTUSAINE

TYYPPI

Emäksinen yleispuhdistusaine piharakenteiden säännölliseen puhdistukseen ulkotiloissa.
Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmät 012 ja 016 (RTluokitus MaalausRYL 2012).

KÄYTTÖKOHTEET

Maalatut ja maalaamattomat pinnat, mm. aidat, pihakivetykset ja muut pihan puu- ja
kiviainesrakenteet.

SOVELTUVUUS

Säännöllinen käsittely Pihan Huoltopesulla pitää pinnat kunnossa estäen erityisesti likaisilla
pinnoilla viihtyvien mikro-organismien kiinnittymisen ja kasvun.

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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PIHAN HUOLTOPESU
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus), 016 Huoltopesuaineet

Pakkaukset

1l

Ohenne

Vesi

pH-arvo

Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10,5.

Tiheys (kg/l)

1,0 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.
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jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
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PIHAN HUOLTOPESU
KÄYTTÖOHJEET
Komponenttien sekoittaminen
1 osa Pihan Huoltopesua, 5 osaa vettä.

Käsittely
Levitä Pihan Huoltopesun ja veden seosta sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskuttamalla likaiselle pinnalle alhaalta ylöspäin.
Lämpimän veden käyttö tehostaa vaikutusta. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja huuhtele pinta huolellisesti puhtaalla vedellä esim.
puutarhaletkulla ruiskuttamalla. Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen käyttöä. Tehosta pahasti likaantuneiden kohtien
pesua harjaamalla.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään 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
VAROITUS. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten
ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita ja < 5 % fosfaatteja.

GHS07
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