LEVÄ- JA SAMMALEENPOISTO
TÄYTTÖPAKKAUS JET-ASTIAAN, TIIVISTE
Alkalinen puhdistusaine, joka poistaa muun muassa
levän, homeen ja muun kasvuston seinäpinnoilta,
katoilta, kivetyksiltä sekä muilta vastaavilta pinnoilta.

Tuotenumero:
226640

•

Riittoisa tiiviste, yhteensopiva Nitor Levä- ja Sammaleenpoisto
JET-liittimen kanssa

•

Poistaa tehokkaasti kaikenlaisen kasvuston useimmilta pinnoilta

•

Poistaa mustia pisteitä maalatuilta puupinnoilta

•

Sisä- ja ulkokäyttöön

•

Ei värjää eikä syövytä ikkunapintoja

colornova.fi

LEVÄ- JA SAMMALEENPOISTO
TÄYTTÖPAKKAUS JET-ASTIAAN, TIIVISTE

Levä- ja Sammaleenpoisto
-tuotteen lisäksi tarvitset:
Sivellin / Tela
TAI

Alkalinen, tiivistetty puhdistusaine, joka poistaa levän,
homeen, jäkälän, rasvan, noen, mustat pisteet, muun
kasvuston ja lian aidoista, julkisivuista, katoilta, kivetyksiltä, hautakivistä, tiilipinnoilta, ulkokalusteista, markiiseista, maalatuilta pinnoilta jne. Maalatuilla puupinnoilla voidaan käyttää mustien pisteiden poistoon.

Nitor Levä- ja Sammaleenpoisto JET-liitin sekä
puutarhaletku
Vettä
(Harja)

Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu kaikille materiaaleille.
Huopakattopinnat sekä kevytmetallipinnat on huuhdeltava vuorokauden kuluessa. Ei värjää eikä syövytä
lasia.

Laimennussuhde
(käsin laimennettaessa):
1 osa tiivistettä ja 4-5 osaa
vettä

Käyttöohje

Riittoisuus:
1L tiivistettä (6L liuosta)
= n. 50m2

Puhdistuksessa ennen uudelleenmaalaamista sekä laajan kasvuston/likaantumisen yhteydessä: Anna vaikuttaa vähintään 1 vuorokausi ennen kuin harjaat tai huuhtelet käsitellyt pinnat puhtaaksi
vedellä.

Käsittelylämpötila:
Alkaen +10 °C

Sivele, telaa tai suihkuta käsiteltävälle pinnalle. Jälikäsittelyä ei
tarvita lievissä tapauksissa, sää ja tuuli viimeistelevät työn.

Toistuvassa käsittelyssä aineen jättäminen pinnalle tehostaa
vaikutusta.

Huomioita ja rajoituksia
Vältä roiskeita lasille ja kasvien päälle. Jos niitä kuitenkin tulee,
huuhtele roiskeet pois vedellä.
Säilytys viileässä ja suojassa jäätymiseltä.

Pakkauskoko: 1L

Sisältää:
Ionittomia tensidejä 1-5%
Katonisia tensidejä 1-5%
Kompleksinmuodostajia
5-10%
Natriumhydroksidia <2%

Pakkauksen kierrätys: Sisältö/astia tulee hävittää ongelmajätteenä.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot
perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden
asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän
tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi.
Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 02/2019.
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