
TYYPPITYYPPI Laitureiden huolto- ja esikäsittelypesuun.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Laiturit.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Puupinnat.
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LAITURIPESU
LAITUREIDEN HUOLTO- JA ESIKÄSITTELYPESUUN

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, 016 Huoltopesuaineet.

PakkauksetPakkaukset 1 l

OhenneOhenne Vesi.

pH-arvopH-arvo Käyttöliuoksen pH 10,5.

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

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
1 osa Laituripesua, 10 osaa vettä.

KäsittelyKäsittely
Levitä Laituripesun ja veden seosta sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskuttamalla likaiselle pinnalle. Lämpimän veden käyttö tehostaa
vaikutusta. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja huuhtele pinta huolellisesti vedellä esim. puutarhaletkulla ruiskuttamalla.
Huuhteluveden saa päästää vesistöön.

Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen käyttöä. Tehosta pahasti likaantuneiden kohtien pesua harjaamalla.

Mikäli pesun jälkeen kuivunut puupinta jää nukkaiseksi, hio se kevyesti.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä
maaperään.Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Varoitus.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% ionittomia pinta-aktiivisia aineita, <5% amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita. Ainesosaluettelo: Aqua, potassium
carbonate, hexyl D-glucoside, tetrasodium glutamate diacetate, disodium 2-ethylhexyl dipropionate, sodium gluconate, sodium
bicarbonate. (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/)
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