
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Ploviklis pelėsiui šalinti nuo medinių ir mūrinių paviršių.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirtas nedažytiems ir dažytiems pelėsiu padengtiems lauke esantiems paviršiams.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas pelėsiui šalinti nuo dažytų ir nedažytų medinių, tinkuotų ir betoninių paviršių prieš
dažant ar perdažant ir nuo betoninių čerpių bei pluoštinio cemento stogo dangos prieš perdažant.
Plovikliu pašalinus pelėsį nuo dažyto paviršiaus jo nereikia perdažyti, jei jis geros būklės.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

IšeigaIšeiga Priklauso nuo valomo paviršiaus.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 1 l, 5 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo.

pH vertėpH vertė Paruošto naudoti tirpalo pH yra apie 12.

ĮrankiaiĮrankiai Purkštuvas, kempinė arba teptukas.

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

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Komponentų maišymasKomponentų maišymas
Skieskite vandeniu santykiu 1:3.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Apsaugokite stiklinius, aliumininius ir pan. paviršius, kuriuos ploviklis gali pažeisti.

DengimasDengimas
Naudokite 1 dalį ploviklio ir 3 dalis vandens. Skiestą ploviklį tepkite ant apipelijusio paviršiaus iš apačios į viršų kempine arba
minkštu šepečiu, dideliems plotams naudokite purkštuvą. Tepant iš viršaus į apačią gali likti dryžių. Leiskite veikti maždaug 30 min.,
jei pelėsio labai daug, leiskite veikti ilgiau. Jei reikia, nušveiskite šepečiu. Kruopščiai nuskalaukite švariu vandeniu iš viršaus į
apačią, pvz., su žarna. 

Įrankių valymasĮrankių valymas
Plaukite vandeniu.

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: alkil(C 12-16 ) dimetilbenzilamonio chloridą. Pavojinga.Pavojinga.  Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga
vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje
patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos
priemones. Sudėtyje yra 5 %: BENZALKONIUM CHLORIDE, katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5 % nejoninių aktyviųjų
paviršiaus medžiagų. Ingredientų sąrašas: Aqua, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate,
sodium metasilicate 5-hydrate (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/).
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