
Bio-C 
Neutraali puhdistusaine öljytyille pinnoille 

• Erityisesti öljytyille ja öljyvahatuille puulattioille tarkoitettu neutraali pesuaine

• Liukenee hyvin kylmään veteen, ei vaahtoa eikä jätä pintaa tahmeaksi

• Ei sisällä haitallisia aineita, hajusteita eikä liuottimia

• Biohajoava

PAKKAUSKOOT
1 litra ja 5 litraa

LAIMENNUS
Normaali puhdistus n. 100 ml tiivistettä / 5 litraa vettä
Peruspuhdistus > 250 ml tiivistettä / 5 litraa vettä

TARVIKKEET
• moppi / nukkaamaton lattialiina
• punainen tai ruskea hankauslevy + pidin
• lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm
• punainen tai ruskea laikka
• suojakäsineet
• ämpäri

VALMISTELU
Imuroi, lakaise tai moppaa lattia kuivalla pölymopilla.

NORMAALI PUHDISTUS
1. Puhdista pinta nihkeällä (kuiva 1–2 min.) Bio-C-puhdistusainee-

seen kostutetulla mopilla / liinalla.
2. Anna kuivua.

PERUSPUHDISTUS
1. Moppaa tai puhdista pinta liinalla, joka on kostutettu tavan-

omaista väkevämpään pesuaineliuokseen.
2. Käsityömenetelmin puhdistettaessa käytä pidikkeeseen kiin-

nitettyä punaista tai ruskeaa hankauslevyä (punainen likaisille 
/ ruskea voimakkaasti likaisille pinnoille) tai lattiahoitokonetta 
(150 rpm), jossa on punainen tai ruskea laikka.

3. Kuivaa pinta heti puhdistuksen jälkeen puhtaaseen veteen kos-
tutetulla nihkeällä mopilla tai lattialiinalla.  

4. Anna pinnan kuivua täysin kuivaksi ennen lattian uudelleenöljyä-
mistä. 

TÄRKEÄÄ
Laimenna Timberex Bio-C -pesuaine oikein ohjeen mukaan. Käsittele 
aina pieni alue ensin varmistuaksesi toivotusta lopputuloksesta. Suuri 
vesimäärä voi vahingoittaa puulattiaa. Vältä käyttämästä liikaa vettä 
erityisesti parkettilattioilla.

TURVALLISUUS
Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedo-
te toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.
 Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuot-
teen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. 
Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietom-
me mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan 
ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa 
muodossa.

Valmistaja
Timberex International 
RUST-OLEUM MATHYS 
Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem - Belgia
P: +32 (0)13 460 0200 - faksi +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Jakelija
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh. 019 2644 200
www.osmocolor.com, info@osmocolor.com


