
TYYPPI Hyytelömäinen hypokloriittiliuos.

SOVELTUVUUS Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-,
rappaus-, ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta,
sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoilta ennen huoltomaalausta.

KÄYTTÖKOHTEET Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä
2012

012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön(RT-luokitus)
014 Homeen- ja levänpoistoaineet

Maalaustarvikeryhmä
2001

01.5 Homeenpoistoaineet (RT-luokitus)

Riittoisuus Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.

Pakkaukset 1 l ja 5 l.

Ohenne Vesi

Työtapa Ruisku, sieni tai harja.

Tiheys n. 1,1 kg/l, ISO 2811

Varastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEET

Suojaus Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua
aineen vaikutuksesta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin
kalusteisiin. Tuote on valkaisevaa.

Pintojen puhdistus Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3. Levitä seos
homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä, pehmeällä harjalla tai
suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi
esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa
vaikuttaa n. 1/2 tuntia. Voit antaa liuoksen vaikuttaa pidempään mikäli alusta on
vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhdo pinnat huolellisesti
puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.

Jälkikäsittely Pohjusta maalaamaton puupinta heti pinnan kuivuttua Valtti-Pohjusteella ennen
pintakäsittelyä. Huoltomaalaa aiemmin maalattu pinta.

Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Ärsyttävä

Sisältää: Natriumhypokloriittia ja natriumhydroksidia VAKAVAN SILMÄVAURION
VAARA. ÄRSYTTÄÄ IHOA. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja
silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla
vedellä ja mentävä lääkäriin. Vältettävä höyryn/ruiskutussumun hengittämistä.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti
lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Sisältää
Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO

Roiskeet huuhdeltava runsaalla vesimäärällä. Tyhjät, kuivat
myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS VAK/ADR -

ivk27012012/hsa25012012/akk101005/nvi261104/0061905
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Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen
merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja
ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin
käyttöohjeita tai tarkoitusta.
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