
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Tirpiklių neturintis dažymo įrankių valiklis.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirtas teptukams, voleliams ir kitiems dažymo įrankiams. 

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas neskiestas dažymo įrankiams valyti iš karto po dažymo. Tinka aliejiniams,
alkidiniams dažams bei lakui ir vandeniniams dispersiniams dažams valyti. Lengvai pašalina
dažus nuo teptukų ir neleidžia jų šereliams sukietėti. Taip pat galima naudoti šiek tiek
sukietėjusiems dažams valyti nuo teptukų. Nekenkia medienai, stiklui, gumai ir plastikui. 
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 1 l, 5 l

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

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Valykite įrankius iš karto po naudojimo. Pašalinkite dažų likučius, pvz., prispaudę teptuko šerelius prie dažų skardinės briaunos.
Pamerkite į neskiestą valiklį ir palaikykite jame maždaug 10 min. Pašalinkite dažų ir valiklio mišinio likučius ir kruopščiai nuplaukite
vandeniu. Jei reikia, naudokite muilą. Šiek tiek sukietėjusius teptukus laikykite valiklio pripildytame uždarame inde maždaug 24 val.
Jei reikia, procedūrą pakartokite. Valiklį galima naudoti pakartotinai: supilkite panaudotą valiklį į uždarą indą, leiskite priemaišoms
nusėsti ant dugno ir atsargiai perpilkite švarų valiklį į kitą indą. Dažymo įrankiai išliks geros būklės, jei laikysite juos valiklio
pripildytame sandariai uždarytame inde.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga 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. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: alcoholiai, C9-11, ethoxylated. PAVOJINGA.PAVOJINGA. Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su
savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių ar
veido apsaugos priemones. 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. Sudėtyje yra 15 – 30 % nejoninių surfaktantų ir < 5 % fosfatų.
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