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TIKKURILA

TIKKURILA HOMEENPOISTOTABLETTI
TABLETKI DO USUWANIA PLEŚNI.

OPIS

Tabletki do usuwania pleśni.

ZASTOSOWANIE

Wodny roztwór przeznaczony do dezynfekcji oraz usuwania grzybów (w tym pleśni) z
powierzchni drewnianych oraz mineralnych, wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, w tym
również w pomieszczeniach przemysłu spożywczego, bez bezpośredniego kontaktu z
żywnością.

WŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTU

Tabletki rozpuszczalne w wodzie, działające bakteriobójczo oraz grzybobójczo.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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TIKKURILA HOMEENPOISTOTABLETTI
DANE TECHNICZNE
Wydajność

W zależności od zanieczyszczenia, ok. 5 m²/l gotowej mieszaniny (3 tabletki na 1 litr
wody).

Rozcieńczalnik

Woda.

Wartość ph

Gotowa mieszanka: ok 6.

Metody aplikacji

Natrysk, gąbka lub szczotka.

Gęstość (kg/l)

Waga średnio 17,36 g/tabletka.

LZO

-

Warunki przechowywania

Odporny na przechowywanie i transport w chłodnych warunkach.

Atest higieniczny

TAK

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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TIKKURILA HOMEENPOISTOTABLETTI
INSTRUKCJA APLIKACJI
Przygotowanie powierzchni
Chronić szkło, aluminium oraz inne podobne powierzchnie, które mogą zostać uszkodzone przez mieszaninę. Unikać zachlapania
odzieży i np. niemalowanych mebli. Produkt posiada efekt wybielania.

Gruntowanie
Nie dotyczy.

Aplikacja
Rozpuścić 3 tabletki w 1 litrze wody. Osłonić inne, niepoddawane dezynfekcji powierzchnie. Nanieść produkt na dezynfekowaną
powierzchnię,za pomocą szczotki, gąbki lub natrysku, w kierunku z dołu do góry. Ma to na celu uniknięcie powstawania zacieków,
które mogą pojawić się, jeśli praca odbywa się np. na elewacjach, w przeciwnym kierunku. Pozostawić roztwór na dezynfekowanej
powierzchni przez minimum 15 min. Nie należy dopuszczać do wyschnięcia powierzchni. Wyczyścić dezynfekowaną powierzchnię
z użyciem szczotki, a następnie ostrożnie spłukać wodą z góry w kierunku dołu, np. za pomocą natrysku. Gotowy do użycia
roztwór nie nadaje się do długotrwałego przechowywania, dlatego należy rozpuścić odpowiednią ilość tabletek do szybkiego
zużycia.
Po aplikacji: Przed wykończeniem powierzchni należy zagruntować niemalowane wcześniej powierzchnie drewniane (jak tylko
wyschną) przy pomocy Tikkurila Valtti Super Guard. Przeprowadzić malowanie konserwacyjne wcześniej malowanych powierzchni.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się
roztworu do kanalizacji, wód lub gleby. // Nie wylewać nierozcieńczonego roztworu do kanalizacji, systemów wodnych i gleby.
Pozostałości produktu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.// Pozostałości
produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu odpadów.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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