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Tuotekuvaus
Pinotex Homeenpoistopesu nopeasti ja tehokkaasti vaikuttava
natriumhypo-kloriittipohjainen puhdistusaine homeen, sammaleen ja
levän poistoon.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyohje 
Levitä Homeenpoistoliuos halutulle alueelle. Aloita työ alhaalta
ylöspäin. Käsittele pahoin homehtuneet alueet runsaalla määrällä
Pinotex Homeenpoistopesulla. Harjaa pinta jäykällä harjalla. Noin 20
min. kuluttua huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ylhäältä
alaspäin. Uusi käsittely tarvittaessa.
HUOM! Pinotex Homeenpoistopesu valkaisee ja himmentää
puupintoja, jolloin on suositeltavaa käsitellä puupinta käytön jälkeen
sopivalla tuotteella. Homeenpoistoliuos on metallia syövyttävä aine.
Jos sitä joutuu esim. teräs-, alumiini- tai sinkityille pinnoille, huuhtele
ne välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä. Vaurioittaa nahkaa
ja tekstiilejä. Voi himmentää lasia. Suojaa lasipinnat kuten esim.
ikkunat roiskeilta. Estä Homeenpoistopesua joutumasta silmälaseille.
Varo tuulenpuuskia. Suojele kasveja roiskeilta ja pisaroilta,
pesemisen aikana kasvit on pidettävä loitolla käsitellyistä pinnoista.
Varo hengittämästä ruiskutussumua ja estä Homeenpoistopesua
joutumasta iholle. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai
kasvonsuojainta.
Terveys ja ympäristö
Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla
tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin
ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.
Katso myös käyttöturvallisuustiedote.
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
Käyttämättä jäänyt valmiste ja työvälineiden pesuneste on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat
myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä: 014(MaalausRYL 2012)
01.5(MaalausRYL 2001)
Tehoaine: Natriumhypokloriitti, 5-10 % aktiivista
klooria
Ohenne:Vesi
Työvälineet: Harja, Sieni, Rätti
Riittoisuus: Pinnan puhdistustarpeesta riippuen n.
10 m2/l
Pakkauksen sisältö:  1 ja 2,5 l
Varastointit: Ei saa jäätyä
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Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden
laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteen
käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.
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