TYÖOHJE / TUOTTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

TEHOPUHDISTAJA
Erikoispesuainetiiviste hoitoöljyttävien pintojen puhdistukseen.
Osmo Color Tehopuhdistaja on alkalipohjainen pesuainetiiviste huoltokäsitelyä vaativien puupintojen puhdistukseen sekä sisällä että ulkona. Se poistaa tehokkaasti sekä orgaanista että epäorgaanista likaa.
TUOTE
8019 Väritön
KÄYTTÖKOHTEET
Tuote soveltuu käytettäväksi öljyttyjen ja öljyvahattujen
puupintojen puhdistukseen hionnan sijasta. Sitä voi
käyttää myös muiden vettä kestävien pintojen, kuten
muovin ja ruostumattomien teräksen, puhdistamiseen.
KOOSTUMUS
< 5 % kationisia tensidejä, ionittomia tensidejä, silikaatteja, NTA:ta sekä lisäaineita (EU-asetus 648/2004)
TEKNISET TIEDOT
Tiheys: 1,01–1,03 g/cm³
Haju: mieto/heikko, kuivuttuaan hajuton
pH-arvo (10 g/l): 10,9
PAKKAUSKOOT
1,0 litraa ja 5,0 litraa
VARASTOINTI
Säilyy vähintään 2 vuotta kuivassa tilassa astia suljettuna.
ESIVALMISTELU
Poista irtolika pinnalta harjaamalla. Laimenna pesuainetiiviste veteen suhteessa 1:10–1:20.
Huom. Tee aina koekäsittely ennen koko pinnan pesua.

RIITTOISUUS
1 litra pesuainetiivistettä riittää 30–100 m2:n puhdistamiseen, riippuen pinnan likaisuudesta.
TÄRKEÄÄ
Älä käytä tuotetta laimentamattomana. Voi aiheuttaa värin- tai pinnanmuutoksia tuntemattomilla pinnoilla. Runsaasti uuteaineita sisältävillä puulajeilla, kuten tammi,
saattaa ilmetä värinmuutoksia, kun ne joutuvat kosketuksiin pesuaineen kanssa. Tästä syystä koekäsittely on
aina välttämätöntä. Pese vain pieniä alueita kerrallaan,
jotta liuos ei ehdi kuivua pinnalle.
Tuote ei sovellu käytettäväksi päivittäiseen eikä säännölliseen puhdistukseen.
TURVALLISUUSHUOMIOT TIIVISTEELLE
Sisältää dinatriummetasilikaattia. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Reagoi happoihin sekoitettuna tuottaen lämpöä/kuumuutta. Roiskumisriski! Noudatettava
kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue etiketti ennen
käyttöä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Jos ainetta joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtomista. Jos ainetta joutuu iholle: Pese
saippualla ja runsaalla vedellä. Jos tarvitaan lääkinnällistä
apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
					Vaara

	
  

KÄYTTÖ
Levitä pesuaineliuosta puhdistettavalle pinnalle ja hankaa lika irti esimerkiksi hankauslevyllä tai pehmeällä
juuriharjalla. Poista irronnut lika pinnalta puhtaaseen
veteen kostutetulla liinalla tai mikrokuitumopilla.
Pesuaineliuos soveltuu käytettäväksi myös lattioiden
koneellisessa puhdistuksessa.
Uudelleenöljyä puhdistettu ja kuiva pinta käytön jälkeen tarkoitukseen sopivalla Osmo Color -tuotteella.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Toimita tuotteen jäämät vaarallisen aineen keräyspisteeseen. Tyhjän astian voi kierrättää.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet vedellä.

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001 ja ISO 14001
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

KUIVUMISAIKA
Anna pinnan kuivua vähintään 3–4 tuntia, kunnes pinta
on täysin kuiva.
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