ic
Class

Liukkauden
LIUKKAUDEN
poisto

POISTO

Turvallisuutta märkätiloihin
Turvallisuutta märkätiloihin

LIBEDUSE EEMALDAJA - LAHENDAB PESURUUMIDE LIBEDUSERATKAISU PESUTILOJEN LIUKKAUTEEN
PROBLEEMID
Käsittely estää liukastumisia moninkertaistamalla märän tai saip- Töötlemine aitab vältida libastumisi mitmekordistades märja või
puaisen lattiapinnan kitkan. Teho perustuu kemialliseen reaktioon. seebise põrandapinna hõõrdejõu. Võime põhineb keemilisel reakRatkaisu
Ingen
halka ieitvättrum
Käsittelypesutilojen
ei muodosta kalvoa.liukkauteen
Soveltuu sisä- ja ulkotiloihin.
tsioonil. Töötlemisel
teki kilekihti. Sobib nii sise- kui ka välisKäsittely estää turhia liukastumisia moninkertaistamalla
Behandling
med antihalkmedlet förhindrar onödig halka
tingimustes kasutamiseks.
pintamateriaalit
märän Käyttökohteet
tai saippuaisenjalattiapinnan
kitkan. Teho perustuu
genom att friktionen på den våta eller tvåliga golvytan flerSuihku-reaktioon.
ja pesutilojen
lattiapinnat,
suihkukaapit
ja allasosas- dubblas.
Kattematerjalid
ja bygger
kasutuskohad
kemialliseen
Käsittely
ei muodosta
kalvoa.
Effekten
på en kemisk reaktion. Medlet biltot. Kaakeli-, klinkkeri- ja muut keraamiset tai kiviainespoh- Duši- ja pesuruumide põrandapinnad, dušikabiinid ja valamusektSoveltuu
sisäja ulkotiloihin.
ingenKahhel-,
film påklinkergolvytan.
Lämplig
både ute
ochning
inne.epoksjaiset
laatat
sekä epoksilattiat ja teräsemalipinnat. Ei sovellu dar
sioonid.
ja muud
kivipõhised
plaadid
mm. vinyyli-, lasikuitu-, muovi- tai puupinnoille. Saattaa põrandad ja terasemailpinnad. Ei sobi vinüül-, klaaskiud-, plastKäyttökohteet
ja pintamateriaalit
och
himmentää kiiltäviä
laatta- ja epoksipintoja sekä haalistaa Ändamål
või puitpindadele.
Võibytmaterial
tuhmistada läikivaid plaat- ja eLattiapinnat,
suihkukaapit
uima-allasosastot.
kodit, laa- Golv,
duschskåp
och utrymmen
kring
Bl.a. ja
värisävyjä,
erityisestijahuomioitava
mustilla Mm.
ja tummilla
pokspindu
ning pleegitada
värve, eriti
tulebsimbassänger.
arvestada mustade
Soveltuvuuden
varmistamiseksi
ainetta ensin hemma,
tumedatooniliste
Proovida
taluvust
antud
kylpylät,toilla.
hotellit,
sairaalat, kuntosalit,
päivä- testaa
ja vanhainkodit
på spa,plaatide
hotell, puhul.
sjukhus,
gym,plaatide
daghem,
äldreboenden
huomaamattomaan
kohtaan.
aine
suhtes
esmalt
väikesel,
varjatul
kohal.
sekä teollisuustilat. Kaakeli-, klinkkeri- ja muut keraamiset
samt i industrilokaler. Kakel, klinker och andra keramiska

tai kiviainespohjaiset
laatat sekä epoksilattiat ja teräsemalioch stenmaterialbaserade plattor samt epoxigolv och ståpinnat. Käyttöohje
Ei sovellu
mm.
vinyyli-,
muovi-Annostele
tai puupinSka inte användas på bl.a. vinyl, glasfiber, plast eller
Tee
käsittely
puhtaalle
ja lasikuitu-,
kuivalle pinnalle.
ainetta lemalj.
Kasutusjuhis
noille. Huom.
kiiltäviä laattaepoksipintoja.
Obs.
matterar
blanka
kakelplattor
pullostahimmentää
pieni alue kerrallaan,
jolloinjaalueen
harjaaminen on trä.
Töötle
üksnes
puhast
ja kuiva
pinda. Kallaoch
ainetepoxiytor.
korraga väikesele

aloitettava välittömästi, harjaa märkää aluetta 8-10 min. TAI alale ja alusta harjamist kohe. Hõõru märga kohta u. 8-10 minu-

Käyttöohje
annostele ainetta tasaisesti painekannulla ja anna vaikuttaa Bruksanvisning
tit VÕI kanna ainet ühtlaselt survekannuga pinnale ja lase mõjuda

15 min.
Tasaisen
lopputuloksen
saavuttamiseksi
umbesmedlet
15 min.på
Mõlema
töötlusmeetodi
puhulska
tuleb
ühtlase
Testaa noin
pienelle
alueelle.
Tee käsittely
puhtaalle
ja kuivalle mo- Testa
ett litet
område. Ytan
vara
ren tulemuse
och torr.
käsittelytavoissa
alue ei aluetta
saa kuivua
kesken
saamiseks
et pind
töötlemise
ajal eiområdet
kuivuks, vajadusel
lisada
pinnalle.lemmissa
Kaada ainetta,
harjaa märkää
8–10
min. käsit- Häll
medletjälgida,
på ytan,
borsta
det våta
8-10 min.
eller
telyn,
vaan
ainetta
on
lisättävä
tarvittaessa.
Lopuksi
huuhdo
ainet.
Lõpuks
loputa
maha
rohke
veega.
Pind
on
kohe
kasutamitai levitä aine tasaisesti painekannusta ja anna vaikuttaa
bred ut medlet jämnt ur tryckkannan och låt det verka 15
pois runsaalla vedellä. Pinta on heti käyttövalmis. Vältä seks valmis. Vältida aine sattumist teistele pindadele. Vajab uut
15 min.aine
Pidä
alue
märkänä
käsittelyn
ajan;
lisää
ainetta
tarmin.
Se
till
att
behandlingsytan
är
våt
under
hela
behandlinaineen joutumista muille pinnoille. Uusintatarve on 2–3 vuo- töötlust 2-3 aasta pärast.
vittaessa.
aineen joutumista muille pinnoille. Lopuksi
gen; tillsätt medel vid behov. Se till att medlet inte kommer
denVältä
kuluttua.
huuhdo aine pois runsaalla vedellä. Pinta on heti käyttövali kontakt med andra ytor. Till sist sköljs medlet med mycket
2
mis. Uusintatarve
on 2–3
vuoden
vatten.
Ytan
färdig att tas i bruk. Ny behandling
Riittoisuus 5–8
m2/ 500
ml kuluttua.
Ainekulu
5–8ärmgenast
/ 500 ml
Käsittelylämpötila Min. +1 °C
Töötlemistemperatuur
min +1 °C
efter
2-3 år.
Ympäristö Biologisesti hajoava

Keskkond Bioloogiliselt lagunev

Ei vahingoita
/ 0,5 litraatai putkistoja. Vesiliukoinen.
Riittoisuus
5–8 m2viemäreitä

Ei kahjusta
kanalisatsiooni
Dryghet
5–8
m2 / 0,5 litervõi torujuhtmeid. Vees lahustuv.

Käsittelylämpötila Min. +1 °C

Behandlingstemperatur Min. +1 °C

SOLEDO
Ympäristö
BiologisestiLIUKKAUDENPOISTO
hajoava.
Ei vahingoita
viemäreitä
tai putkistoja.
Vesiliukoinen.
SOLEDO
LIBEDUSE
EEMALDAJA
500 ml

pH 5,3
Syövyttävää YK/UN/ÜRO 2817
Frätande

SISÄLTÄÄ: Ammoniumbifluoridi < 10 %

Sisältää/Innehåller

SiSALDAB: Ammooniumbifluoriid
< 10 %
Ammoniumbifluoridia

Miljön Biologiskt nedbrytbart.
Skadar inte avlopp eller rörledningar. Vattenlösligt.

LIUKKAUDEN POISTO
ANTIHALKMEDEL
VAARA

OHTLIK

500 ml
pH 4,6
UN 2817

Ammoniumbifluoride

Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos
sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin.
Ohtlik allaneelamisel. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustit mitte sisse hingata. Kanda
kaitsekindaid/-riietust/-prille/-maski/silma- või näkaitset. ALLANEELAMISE KORRAL: loputa
suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: saastunud riietus
kohe seljast võtta. Loputada/pihustada nahka veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada hoolikalt veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui seda on lihtne teha. Silmi korduvalt loputada. Pöörduda arsti poole.
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Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Puh./Tel. +358 (0)10 470 2790 www.soledo.fi
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