
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Oksiduojanti valymo priemonė. Dažymo reikmenų kategorija 01 (RT klasifikacija – MaalausRYL
2001). Dažymo reikmenų kategorija 012 (RT klasifikacija – MaalausRYL 20012). Patentuotas
gaminys, FI120542, SE529353.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta mediniams lauko baldams ir terasoms plauti prieš atnaujinant dangą. Balina patamsėjusią
bei papilkėjusią medieną.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojama apdorotiems ir neapdorotiems mediniams ir plastikiniams paviršiams.
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VEIKSMINGAS TERASŲ IR LAUKO BALDŲ PLOVIKLIS BEI BALIKLIS



TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

IšeigaIšeiga 0,5 l miltelių (5 l paruošto naudoti tirpalo) užtenka apie 15 m² plotui, 1 l miltelių (10 l
paruošto naudoti tirpalo) užtenka apie 30 m² plotui priklausomai nuo paviršiaus
įgeriamumo bei nešvarumo.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.5 l, 1 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas arba volelis.

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

Komponentų maišymasKomponentų maišymas
Atvirame plastikiniame inde sumaišykite pakuotės turinį su šaltu vandeniu: 0,5 l pakuotė – 5 l vandens, 1 l pakuotė – 10 l vandens.
Visą pakuotės turinį sunaudokite vienu kartu. Leiskite pastovėti 15 min. Prieš naudodami gerai išmaišykite. Tirpalo tinkamumo
trukmė – 2–4 val. Paruoštas naudoti tirpalas yra šarminis (pH >10).

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite akių arba veido apsaugos priemones.
Saugokite, kad neužtikštų ant augalų, drabužių ir niekuo neapdorotų baldų ir pan. Pasižymi švelniu balinamuoju poveikiu.

DengimasDengimas
Gausiai padenkite paviršių tirpalu naudodami teptuką arba volelį ir leiskite jam veikti maždaug 15–30 min., ant kietmedžio ir baldų
laikykite 10 min. Visas paviršius turi būti drėgnas, kai reikia, užtepkite tirpalo papildomai. Kai oras šiltas ir saulėtas, iš pradžių galite
sudrėkinti paviršių vandeniu, kad jis neišdžiūtų pernelyg greitai. Labai nešvarų ar patamsėjusį paviršių gali tekti apdoroti kelis kartus.
Saugokite, kad nepatektų ant augalų, neužtikštų ant drabužių ir veido. 

Nuplaukite paviršių šepečiu arba slėginiu plautuvu ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Plaudami slėginiu plautuvu naudokite mažą
slėgį, ypač jei mediena sena. Naudokite nebraižančius plovimo įrankius, pvz., plovimo šepečius arba metalinius šveistukus. Šiais
įrankiais lengvai pašalinsite medienos atplaišas, kurios pasimato nuplautam paviršiui išdžiūvus.

Nuplautą paviršių rekomenduojama perdažyti arba peraliejuoti.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Sunaikinti produktą ištirpinant jį vandenyje. Po to galima utilizuoti skysčius pagal vietos reglamentus. Produktas yra biologiškai
suyrantis.

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: natrio karbonato peroksihidratas. PAVOJINGA.PAVOJINGA. Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. Kenksminga prarijus. Smarkiai
pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje
vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Nerūkyti. Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis
medžiagomis ir rūgštimis ar bazėmis. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/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.

GHS03 GHS05 GHS07
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