TERRACE &
WOOD CLEANER
Puitpindade pesuvahend
-- Mõeldud pinna puhastamiseks enne õlitamist või töötlemist
puidukaitsevahendiga
-- Eemaldab efektiivselt mustuse ja õhema kattekihi jäägid
-- Parandab uue kattekihi naket aluspinnaga
-- Pleegitava toimega
TOOTE OMADUSED

KASUTAMINE

Pesuvahend vanemate või määrdunud süvaimmutatud ja immutamata puit
pindade puhastamiseks ning värskendamiseks. Kõrvaldab pinnalt õhema õli- või
puidukaitsevahendi kihi ning samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidu
kihi. Paksema kattekihi eemaldamiseks tuleb kasutada liivapaberit või töödelda
pindu Pinotex Terrace & Wood Cleaner’ga korduvalt.

KASUTUSKOHT
Varem puidukaitsevahendiga töödeldud süvaimmutatud või immutamata välis
puitpinnad, nt terrassid, platvormid, trepid, aiamööbel.

ALUSPIND
Varem puidukaitsevahendiga töödeldud välispuitpinnad. Toode ei sobi kõva- või
väärispuidust (teak, ipe, merbau vms) pindade, samuti termotöödeldud puidu
(kuusk, lehis, saar) puhastamiseks, kuna pinna värvus ja imavusomadused võivad
muutuda ebaühtlaselt ning pöördumatult.

• Toode on kasutusvalmis!
• Kanda Pinotex Terrace & Wood Cleaner’it eelnevalt niisutatud/ märjale puitpin
nale umbes 2-3 m² korraga, vältida toote pritsimist taimedele.
• Lasta vahendil mõjuda ca’ 10 min, hõõruda pinda tugevasti harjaga ning
loputada hoolikalt puhta veega.
• Vajadusel korrata protseduuri. Jälgida, et pinnale ei jääks puhastusvahendi
jääke. Pinna loputamine teha suunaga ülevalt alla, kalde suunas või muudest
konstruktsioonidest / takistustest eemaldudes.
• Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Kuna puhastusvahend on söövitava
toimega, kanda töö tegemisel kaitseriietust, -kindaid ja –prille.
• Vältida lahuse sattumist klaasile või metalldetailidele. Pinotex Terrace
& Wood Cleaner pleegitab tekstiili!
• Lahusega töötamisel katta kinni ümbritsevad viimistletud pinnad ning taimed
(v.a. suured puud ning põõsad, mis parajasti ei õitse ega pungu).

10-15 m²/l
8-30°C

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS
• Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintslit.
• Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja
kuivamise ajal +5…30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %.
• Teostada värvimine või hooldustöötlus sobiva Pinotex puidukaitsevahendiga
või –õliga (Pinotex Terrace & Wood Oil).
• Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastu
pidavust niiskusele.
• Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes, kuna lahusti
liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.

www.pinotex.ee

PUIDUKAITSE

TÖÖOHUTUS

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht

Välistööd

Aktiivaine

Naatriumhüdroksiid (seebikivi)

Puhastusvõime

10-15 m2/L

Töövahend

Hari

Töövahendite puhastamine

vesi ja seep

Säilivusaeg suletud tehasetaaras

2 aastat

Toote säilitamine

Suletud taaras, temp.+5…35°C

Pakend

1L / 5L

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid / kaitse
rõivastust / kaitseprille / kaitsemaski. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu
värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ALLANEELAMISE
KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE
kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Loputada nahka
veega või duši all. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või
arstiga. Hoida luku taga. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda
kasutamisjuhendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS
Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne
toode. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada
vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com
Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest
jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saa
miseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.
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