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TERRACE CLEANER
Terasų ploviklis

 - Skirtas paviršiams valyti prieš alyvavimą arba apdorojimą medienos  
apsaugos priemonėmis

 - Veiksmingai pašalina nešvarumus ir senų plonų sluoksnių likučius
 - Pagerina naujos dangos sukibimą su paviršiumi
 - Balinantis poveikis

15-20 m²/l

 GAMINIO SAVYBĖS 
Ploviklis seniems ir nešvariems giliai įmirkytiems ir neįmirkytiems mediniams 
paviršiams plauti ir atnaujinti. Pašalina nuo paviršiaus ploną alyvos arba medie-
nos apsaugos priemonės sluoksnį ir šiek tiek suirusį ir papilkėjusį medienos 
sluoksnį. Norint pašalinti storesnį medienos priežiūros priemonės sluoksnį, reikia 
naudoti švitrinį popierių arba pakartotinai apdoroti paviršių „Pinotex Terrace Cle-
aner“ plovikliu.

 PASKIRTIS 
Anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems giliai įmirkytiems arba 
neįmirkytiems paviršiams lauke – terasoms, platformoms, laiptams, sodo bal-
dams.

 PAGRINDAS 
Anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti paviršiai lauke. Produktas 
netinka valyti kietųjų ir brangiųjų medienos rūšių paviršiams (tikmedžio, balame-
džio, plienmedžio ir kt.), taip pat termiškai apdorotai medienai (eglės, pušies, 
uosio), nes paviršiaus spalva ir įgeriamumas gali pasidaryti netolygūs ir pakisti 
negrįžtamai.

 NAUDOJIMAS 
•	 Gaminys yra paruoštas naudoti.
•	 „Pinotex Terrace Cleaner“ valikliu iš karto padenkite maždaug 2–3 m² prieš tai 

sudrėkintos/šlapios medienos plotą; neaptaškykite augalų.
•	 Maždaug 10 min. leiskite valikliui veikti, paskui stipriai nutrinkite paviršių 

šepečiu ir perplaukite švariu vandeniu.
•	 Jei reikia, pakartokite dar kartą. Ant paviršiaus turi nelikti valiklio likučių. 

Paviršių perplaukite vandeniu iš viršaus žemyn, nuolydžio kryptimi, saugodami, 
kad nebūtų aptaškyti aplinkiniai paviršiai.

•	 Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Valiklis ėsdina, todėl su juo dirbant 
reikia dėvėti apsauginius drabužius, mūvėti pirštines ir apsaugoti akis akiniais.

•	 Saugokite, kad tirpalo nepatektų ant stiklinių ir metalinių paviršių. „Pinotex 
Terrace Cleaner“ balina tekstilę!

•	 Dirbdami su valikliu uždenkite aplinkinius jau apdorotus paviršius bei augalus 
(išskyrus didelius medžius ir krūmus, jei jie tuo metu nežydi ir nekrauna pum-
purų).

 DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS 
•	 Geriausia medinio paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis apdorojamas teptu-

ku.
•	 Paviršiaus apdorojimo metu oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C 

(rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
•	 Paviršių dažykite arba padenkite tinkama „Pinotex“ medienos apsaugos prie-

mone arba alyva („Pinotex Terrace Oil“, „Pinotex Wood Oil“).
•	 Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medinio paviršiaus atsparu-

mas drėgmei.
•	 Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės 

spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į 
paviršių. 8-30°C



Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek 
tiek skirtis.  Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus.  Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo 
naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be 
išankstinio įspėjimo.
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Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com  
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

 TECHNINIAI DUOMENYS 

Paskirtis lauko darbams

Veiklioji medžiaga natrio hidroksidas (kaustinė soda)

Nuvalomas plotas 15–20 m2/l

Darbo įrankiai                          šepetys

Įrankių valymas vanduo ir muilas

Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje 
trukmė

2 metai

Laikymo sąlygos uždaroje taroje, temp. +5…35 °C

Pakuotė 1L

 DARBO SAUGA 
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reika-
linga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėti ap-
saugines pirštines ar dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos prie-
mones. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti 
laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 
BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KON-
TROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS 
ANT ODOS (arba plaukų): Odą nuplaukite vandeniu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJI-
MŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: Nedel-
siant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į 
gydytoją. Laikyti užrakintą. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio 
saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

 APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Pabaigę dažyti, gerai uždarykite ploviklio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite 
nuo jų ploviklio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir 
konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.




