Mördijääkide eemaldaja
amateria
Rengöringsmedel
för

borttagning
av fogrester
Plaatpindade
eripuhastustöödeks

Keskkonnasõbralik, sünteetiline spetsiaalne
puhastusaine ehitusaegse mustuse, vuugimördi ja
plekkide eemaldamiseks plaatide pinnalt. Ei sisalda
hapet.

Mortar Residue Remover
Mõrdijääkide eemaldaja

Pinnamaterjalid

Mördijääkide
eemaldaja

Stantsitud
plaadid, terrakota,
graniit, liivapritsiga
Laattapintojen
käyttöönottopesuun
töödeldud
looduskivid, klinker
ja kahhelkivi.
Toode
Ympäristöystävällinen,
synteettinen
erikoispuhdisei
sobi lupja
sisaldavatele kivimitele
nagu marmor,
tusaine
rakennusaikaisen
lian, saumalaastijäämien
lubjakivi
ja
mosaiikbetoon.
Pärast
pesemist
töötle
ja -tahrojen poistoon laattapinnoilta. Ei sisällä
happoa.
pinnad kas Soledo vuugi- ja plaadikaitseainega (vt
Soledo
Vuugikaitse)
(stantsitud/kuivpressitud
Pintamateriaalit
plaadid)
või Soledo
kivikaitseainega
Kuivapuriste,
terracotta,
poltettu(Soledo
graniitti, hiekkaKivikaitse)
kivipindadele.
puhalletut
luonnonkivet, lasittamaton ja lasitettu

klinkkeri, kaakeli. Tuote soveltuu myös kiillotetulle
Kasutusjuhis
kivelle, marmorille tai mosaiikkibetonille.

1 osa puhastusainet ja 3-10 osa vett olenevalt
Käyttöönottopesun
jälkeen
suojakäsittele
pinnat
jääkide
iseloomust ja hulgast.
Vajaduse
korral
joko muud
Soledo
Saumaja laattasuojalla
(kuivapuristeet)
tuleb
pinnad
pesemise
ajaks pritsmete
tai
Soledo
Kivisuojalla
(kivipinnat).
vältimiseks kinni katta. Vältida aine sattumist
anodeeritud (elokseeritud) alumiinium või
Käyttöohje
kroomitud
pinnale. Kasta alus veega märjaks ja
1 osa peale
puhdistusainetta
ja 3–10 osaa
kanna
lahjendatud pesuaine,
lase vettä
mõni jäämien
laadusta
ja määrästä
riippuen.
minut
mõjuda.
Puhasta jämeda
harjaga või
Levitä
laimennettu
pesuaine
vaikuttamaan
põrandahooldusmasinaga (pruun smirgelketas). muutamaksi minuutiksi.
Pesemopi
karkealla
harjalla tai lattianEemalda
must vesi lapi,
või veeimuriga.
hoitokoneella,
ruskea
laikka. Poista
likavesi liinalla,
Loputa
kõik aine-ga
kokkupuutunud
pinnad
mopillarohke
tai vesi-imurilla.
Huuhtele
huolellisesti
runhoolikalt
veega puhtaks.
Vajaduse
korral
saalla
vedellä.
Toista
käsittely
tarpeen
vaatiessa
korda toimingut kangema lahusega.
väkevämmällä
liuoksella.
NB! Enne kasutamist tuleb kontrollida, et vuugid
HUOM!korralikult
Ennen käyttöä
varmista,tootja
että saumat ovat
oleksid
kuivad, vastavalt
kuivuneet kunnolla, valmistajan ohjeen mukaisesti.
juhistele.
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Maahantuoja/Importör/
Importer/Maaletooja
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
FI-33470 Ylöjärvi
Tel. +358 10 470 2790
www.soledo.fi

6 430024 510133

Säilytys Säilytetään
tiiviisti
suljettuna
Säilitamine:
Säilitatakse
tihedalt
suletudalkuperäispakkauksessa. Säilyy
vähintään
originaalpakendis.
Säilib
vähemalt2 2vuotta.
aastat.
Keskkond: Bioloogiliselt lagunev. Toode on
Ympäristö
Biologisesti
hajoava.
Tuote on vesiliuvees
lahustuv.
Veekogudele
ja pinnasele
koista. Vesistölle ja maaperälle vaaraton.
ohutu.

