
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Šarminis ploviklis, naudojamas patalpose ir lauke esantiems paviršiams plauti prieš juos dažant.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta sienoms, grindims, baldams, durims, statybinėm plokštėms bei plytelėms, valtims ir kt.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas purvui, tepalams, riebalams, vaškui ir pan. šalinti nuo nedažytų paviršių. Tinka
dažytiems paviršiams plauti prieš perdažant, kai dažų danga kieta ir blizgi. Naudojant neskiestą
sena dažų danga tampa matinė ir geriau sukimba su nauja dažų danga. Lateksiniais dažais
dengtiems ir kt. matiniams paviršiams naudokite skiestą vandeniu (santykiu 10:1 arba 5:1). Tinka
labai nešvariems paviršiams plauti, kai reikia stipriai veikiančio betirpiklio ploviklio. Netinka
metalinei stogų dangai ir nedažytiems cinkuotiems paviršiams.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 1 l, 5 l

ĮrankiaiĮrankiai Šepetys, šluostė, kempinė arba grindų valytuvas.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1 kg/l, ISO 2811.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Saugokite, kad nepatektų ant stiklo ir koroduojančiųjų paviršių.

Apsaugokite šalia esančius stiklinius ir kt. paviršius, kad ant jų nepatektų ploviklio.

Kietą ir blizgų paviršių padenkite neskiestu plovikliu naudodami šepetį, kempinę arba šluostę. Leiskite plovikliui veikti kelias minutes.
Paviršių nušveiskite šepečiu ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. 

Neskiestas ploviklis pašalina nešvarumus, nuplautas paviršius tampa matinis, geriau sukimba su nauja dažų danga. 

Lateksiniais ir kt. matiniais dažais dažytiems paviršiams plauti skieskite vandeniu santykiu 1:10. Labai nešvariems paviršiams plauti
skieskite vandeniu santykiu 1:5. Kruopščiai nuskalaukite švariu vandeniu.

Paviršiams plauti taip pat galima naudoti vandeniu santykiu 1:10 skiestą ploviklį.

Prieš naudodami išbandykite ploviklį (pagal poreikį – skiestą arba neskiestą) mažame paviršiaus, kurį ketinate plauti, plotelyje.

Tam tikrais dažais dažytus paviršius per didelės koncentracijos ploviklis gali pažeisti.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal
pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: kalio hidroksidas, dinatriometasilikato pentahidratas. Pavojinga.Pavojinga.  Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Jei
reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis
neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti
kvėpavimo takų apsaugos priemones. PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):
Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu
kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. Ingredientų sąrašas: Water, 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol, sodium metasilicate pentahydrate, potassium hydroxide, alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium
salts. (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/). Sudėtyje yra < 5 % anijoninių surfaktantų ir < 5 % fosfatų.
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