TUOTESELOSTE 12.08.2021

TIKKURILA

SEINÄPESU
SISÄSEINIEN PUHDISTAMISEEN ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ

TYYPPI

Käyttövalmis suihke sisäseinien puhdistamiseen ennen pintakäsittelyä. Maalaustarvikeryhmä 01
(RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 015 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).

KÄYTTÖKOHTEET

Maalatut seinäpinnat sisätiloissa.

SOVELTUVUUS

Puhdistaa pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Soveltuu maalausta edeltävään
esikäsittelyyn. Puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen tarttumista.

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.
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SEINÄPESU
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

015 Maalipintojen pesuaineet.

Pakkaukset

1l

Ohenne

Vesi.

pH-arvo

Käyttöliuoksen pH-arvo n. 11.

Työtapa

Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla
liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.

Tiheys (kg/l)

1,0 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

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.
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SEINÄPESU
KÄYTTÖOHJEET
Suojaa lasipinnat ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta.
Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä
työn edetessä.

Ympäristönsuojelu 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.

Käyttöturvallisuus
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käytä suojakäsineitä. Ainesosaluettelo: Aqua, etanol, 2-propanol, hexyl D-glucoside,
potassium carbonate, tetrasodium glutamate diacetate, ethanolamine, sodium bicarbonate, amines, C12-14 (even numbered)alkyldimethyl, N-oxide, butanone (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/). Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia
aineita.

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.
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