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PUITTERRASSI INTENSIIVNE
PESUVAHEND

Lk 1 - PUITTERRASSI INTENSIIVNE PESUVAHEND

8025 Värvitu

KIRJELDUS
Väga efektiivne kontsentraat töötlemata või õlitatud puidu 
puhastamiseks. Lihtne kasutada.

EELTÖÖD
Eemaldada lahtine mustus kasutades tugevate harjastega 
harja.

PEALEKANDMINE
Lahjendage toodet sõltuvalt määrdumise astmest 1:1 kuni max. 
1:25. Puhastage puidu pind piki puusüüd, kasutades tugevate 
harjastega harja. Terrasside mehhaanilisel puhastamisel soovi-
tame kasutada spetsiaalset Terrassi- ja põrandapuhastusmasinat. 
Peale puhastamist loputada pind puhta veega.

MÄRKUS
Vältida toote sattumist dekoratiivtaimedele. Juba halliks tõmbunud 
puidu puhastamiseks soovitame kasutada Osmo puidupinna 
taastamisvahendit Kraft-Gel. Pärast pinna täielikku kuivamist 
viimistleda puitpinnad Osmo terrassiõlidega.

KOOSTISAINED
5-15% anioonsed tensiidid; <5% mitteioonsed tensiidid; 
säilitusained (METÜÜLKLOROISOTIASOLINOON, 
METÜÜLISOTIASOLINOON). 
Täpsemad koostisosad ohutuskaardil.

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui
pakend on tihedalt ja tugevalt suletud. Säilitada temperatuuril 
5 kuni 35°C. Vätida toote külmumist.

HOIATUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes 
võtta kaasa toote pakend või etikett.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusand-
lust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Töövahendid pesta kohe peale kasutamist vee ja seebiga.

1 KIHT

30-100 m2 / 1l

SOBIB KASUTAMISEKS
Osmo puitterrasside intensiivne pesuvahend sobib nii puit-
terrasside, kui ka puidust vaheseinte, varavate ja aiamoobli 
puhastamiseks.

TEHNILISED ANDMED
Erikaal (tihedus): 1.01-1.03 g/cm³
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
pH value at 20°C: 10.9

KULU
1L kontsentraadiga saab sõltuvalt määrdumise astmest puhas-
tada 30-100 m2. 

VÄRVITOONID
8025 Värvitu

PURKIDE SUURUSED
1 L; 5 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel 
ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suu- 
navad 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 kasu-
tusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee 
leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.
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