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8026  
Värvitu

Lk1 - SPRAY PUHASTUSAINE – SISETÖÖDEKS

SPRAY PUHASTUSAINE

KIRJELDUS
Värvitu kasutusvalmis Spray-puhastusvahend igapäevaseks 
puhastamiseks ja hooldamiseks – eriti sobiv töötasapindadele, 
mis on viimistletud Osmo TopOiliga, nt. köögi töötasapind. Samu-
ti mööblile ja ustele, mis on viimistletud õlivahadega. Sisaldab 
naturaalsete õlide baasil seepe. Puhastab pinna õli ja vaha 
eemaldamata. Eriti õrn nahale, ei sisalda värvi- ja lõhnaaineid, 
biolagunev, ei sisalda lahusteid. 

SOBIB KASUTAMISEKS
Osmo Spray Puhastusaine – sisetöödeks, sobib puidupindade, 
mis on viimistletud õlivahadega, puhastamiseks ja hooldamiseks. 
Eriti sobiv töötasapindadele, mis on viimistletud Osmo TopOil
´iga.

KOOSTISAINED
Baas: naturaalsed taimeõlid;
 5-15% taimsed seebid (anioonsed tensiidid);
<5% mitteioonsed tensiidid; säilitusained
METÜÜLKLORO-ISOTIASOLINOON, 
METÜÜLISOTIASOLINOON

TEHNILISED ANDMED
Erikaal (tihedus): 1.01-1.03 g/cm³
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
pH väärtus 20˚C: 10,9

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 2 aastat või kauem juhul, kui purk 
on tihedalt ja tugevalt suletud. Ladustamistemperatuur +5 kuni 
+35°C. Mitte lasta jäätuda.

EELTÖÖD
Lahtine mustus eemaldada. Osmo Spray Puhastusaine on 
valmis kasutamiseks. Ära lahjenda.

PEALEKANDMINE
Pöörata pritsimisotsik asendisse „avatud“ ja pihustada puhas-
tusainet otse pinnale. Seejärel hõõruda pinda puuvillase lapiga.

KATVUS
Toote kulu sõltub suuresti määrdumise astmest.

MÄRKUS
Et vältida pinna kahjustusi, kasutada ainult niiskeks puhas-
tamiseks.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusand-
lust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.
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PURKIDE SUURUSED
0.5 L spray pudel

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel 
ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad
ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa 
mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi 
eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei 
vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhen-
di või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab 
ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.
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HOIATUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaarti küsida eraldi.


