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TIKKURILA

PANSSARIPESU
METALINĖS STOGŲ DANGOS PLOVIKLIS

APIBŪDINIMAS

Amoniako turintis emulsinis ploviklis, skirtas metalinei stogų dangai.

PASKIRTIS

Skirta naujai cinkuotai dangai ir anksčiau dažytiems paviršiams.

SAVYBĖS

Emulguoja purvą, tepalus, riebalus ir kt. Naudojamas cinkuotiems paviršiams plauti prieš dažant.
Taip pat tinka anksčiau dažytiems paviršiams.
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PANSSARIPESU
TECHNINIAI DUOMENYS
Pakuočių dydžiai

1 l, 5 l, 10 l

Tankis (kg/l)

Apie 1 kg/l, ISO 2811.

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio.

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 13.11.2020

PANSSARIPESU
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Komponentų maišymas
Skieskite vandeniu santykiu 1:4.

Paviršiaus paruošimas
Pašalinkite rūdis plienine mentele arba plieniniu šepečiu. Nuo anksčiau dažyto paviršiaus pašalinkite atšokusius dažus.

Dengimas
Naudokite 1 dalį ploviklio ir 4 dalis vandens. Padenkite paviršių skiestu plovikliu ir nušveiskite šepečiu. Kruopščiai nuskalaukite
vandeniu. Didelius plotus plaukite suskirstę į mažus plotelius, kad ploviklis nespėtų išdžiūti prieš jį nuskalaujant. Leiskite paviršiui
išdžiūti prieš dažydami.

Įrankių valymas
Įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius
bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: amoniakas. PAVOJINGA. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas
(BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti
vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius
drabužius/naudoti akių/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.
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