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Special Clean
Sārmains tīrīšanas līdzeklis
 Notīra netīrumus, taukus, eļļu, vasku u.c.
 Padara matētas iepriekš apstrādātas virsmas un uzlabo
saķeri ar jauno krāsas kārtu
 Piemērots lietošanai kā tīrīšanas līdzeklis saimniecībā
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pielietojums

Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu virsmu tīrīšanai. Sienas, grīdas,
durvis, logi, mēbeles, fasāžu dēļi, metāla virsmas, laivas u.c. Nav
piemērots jaunu cinkotu jumtu mazgāšanai.

Uzklāšanas metode

Uzklājams ar otu, birsti vai sūkli.

Darbarīku mazgāšana

Ūdens.

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā līdz datumam, kas norādīts
uz iepakojuma.

Blīvums

1,0 kg/l, (ISO 2811).

Iepakojumi

1,0L; 3,0L
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
MAZGĀŠANA
Jaunas metāla virsmas un ar ūdens bāzes krāsām krāsotas virsmas:
Nomazgāt ar Special Clean un ūdens šķīdumu, sajaukšanas attiecība 1:10. Pēc mazgāšanas virsmas noskalot ar
ūdeni un ļaut nožūt.
Ar alkīda vai eļļas krāsām krāsotas virsmas:
Apstrādāt virsmu ar neatšķaidītu Special Clean un ļaut 1-2 minūtes iedarboties, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.
Virsmas mazgāšanai izmanot birsti vai sūkli.
Saimniecībā izmantojams tīrīšanas līdzeklis:
Special Clean šķīdumu ūdenī (1:10) var izmantot kā tīrīšanas līdzekli saimniecībā.
Uzmanību! Tīrīšanas līdzekļa šķīduma piemērotību ir ieteicams pārbaudīt uz neliela virsmas laukuma. Pārklāt un
aizsargāt virsmas (piem., stiklu), kuras var bojāt sārmains tīrīšanas līdzeklis.
LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5 °С, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.
DARBARĪKU TĪRĪŠANA
Darbarīkus iztīrīt no produkta atlikumiem uzreiz pēc darba pabeigšanas un izmazgāt ar ūdeni.
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Bīstami
UN 1719

IZRAISA SMAGUS ĀDAS APDEGUMUS UN ACU BOJĀJUMUS.
Glabāt slēgtā veidā. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot
aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā
izmantot gāzmasku. SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot
ādu ar ūdeni vai dušā. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
Satur kālija hidroksīdu, anjonu virsmaktīvās vielas < 5 % un fosfātus < 5 % un 1,2-benzizotiazol3(2H)-onu.
Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. No produkta atlikumiem attīrīta, sausa tara un
produkta šķidrie atlikumi ir jānodod atkritumu pārstrādei un jāpārstrādā atbilstoši vietējas
likumdošanas prasībām.

TRANSPORTĒŠANA
Sargāt no sala!
PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
www.vivacolor.lv

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas
instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,
e-pasts: info.lv@tikkurila.com

