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Special Clean
Valiklis
Šalina purvą, tepalus, riebalus, vašką ir kt.
Daro paviršių matinį ir gerina naujos dažų dangos sukibimą su juo
Galima naudoti kaip buitinį valiklį
Šarminis valiklis naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Paskirtis

Naujiems ir dažytiems paviršiams. Tinka sienoms, grindims, durims, langų rėmams,
baldams, fasadų plokštėms, metaliniams paviršiams, valtims ir kt. Netinka naujai
cinkuotai stogų dangai.

Įrankiai

Teptukas, šepetys arba kempinė.

Įrankių valymas

Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio.

Tinkamumo naudoti
trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino
pabaigos (tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės).

Tankis

1 kg/l (ISO 2811).

Pakuočių dydžiai

1l
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
DENGIMO SĄLYGOS
Saugokite, kad nepatektų ant s klo ir koroduojančiųjų paviršių. Ploviklis neturi išdžiū ant paviršiaus, todėl jį
naudodami venkite tiesioginių saulės spindulių.
DENGIMAS
VALYMAS
Naujas metalinis paviršius ir vandeniniais dažais dažytas paviršius
Valiklį skieskite vandeniu santykiu 1:10. Nuvalytą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.
Alkidiniais ir aliejiniais dažais dažytas paviršius
Valiklį naudokite neskiestą ir leiskite jam veik 1–2 min. Paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiū .
Valykite šepečiu, kempine arba teptuku.
Buitinis valymas
Skiestą vandeniu (santykiu 1:10) galima naudo kaip bui nį valiklį. Pastaba! Prieš naudojant rekomenduojama
išbandy mažame plotelyje. Apsaugokite paviršius (pvz., s klą), kuriems didelio šarmingumo valiklis gali
pakenkti.
APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Pavojinga
UN 1719
Contains: kalio hidroksidas, dinatriometasilikato pentahidratas. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Jei
reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo e ketę. Laiky vaikams neprieinamoje
vietoje. Mūvė apsaugines pirš nes/dėvė apsauginius drabužius/naudo akių/veido apsaugos priemones.
Esant nepakankamam vėdinimui naudo kvėpavimo takų apsaugos priemones. PRARIJUS: Išskalau burną.
NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilk visus užterštus drabužius. Odą
nuplau vandeniu arba čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plau vandeniu kelias minutes. Išim kontak nius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padary . Toliau plau akis. Nedelsdami skambinkite į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.
Skystus likučius priduo sunaikinimui į vie nių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią
sausą tarą priduo antriniam perdirbimui arba išmes , laikan s vie nių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į
kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį.
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt
NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi.
Mūsų kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes
neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį. UAB „Tikkurila“,
Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com

