
TYYPPITYYPPI Valkaiseva ja kalkkia liuottava hapan puhdistusaine.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Saunaan ja kosteisiin tiloihin.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Hellävarainen, vaikkakin hapan - ei aiheuta korroosiota, mutta varovaisuutta on noudatettava
puhdistettaessa saumatasoitteita tiivisteellä ja vahvoilla seoksilla. Älä käytä yhdessä
klooripitoisten aineiden kanssa.

TUOTESELOSTE 25.02.2021

TIKKURILA

SUPI SAUNAPESU
PESUAINE SAUNAN PINNOILLE

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 013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön

PakkauksetPakkaukset 0.5 l, 1 l

OhenneOhenne Vesi

pH-arvopH-arvo Käyttöliuoksen pH-arvo: n. 2.

TyötapaTyötapa Sieni tai harja.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) 1,03 kg/l, ISO 2811

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
Sekoita 1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä riippuen likaisuudesta.

KALKIN LIOTUS:
Käytä 10-15 %:sta seosta. Voimakkaalle kalkkisaostumalle ja likatahroihin voi Supi Saunapesua käyttää laimentamattomana.

LAUTEIDEN VALKAISU:
Sekoita samaan määrään vettä (1:1) ja anna vaikuttaa n. 15 min.

Huom! Huuhtele lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

HuomioitavaaHuomioitavaa
Huom! Huuhtele lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. 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.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Sisältää:Sisältää:  fosforihappo, alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. VAARA.VAARA. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 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 < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % hajustetta ja < 5 %
bentsalkoniumkloridia.
Ainesosaluettelo: Aqua, phosphoric acid, oxalic acid, alkoholer, C12-C14, etoxilerade, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride,
ethanol, perfume, 2-propanol, nitrilotrimethylenetris(phosphonic acid), butanone, C.I. Acid Blue 182, phosphorous acid.
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