
Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltä-
essä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin
hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maata, jauhetta tai
vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityis-
ohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty,
ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin
hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik
inandning av gas, ånga, aerosol. Undvik kontakt med
huden. Vid brandsläckning använd sand, pulver eller
alkoholbeständigt skum. Undvik utsläpp till miljön. Läs
särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.
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Laattapintojen käyttöönottopesuun

PesuvahendlLaattapintojen kätlusyttöönottopesuun
KHapepõhinepopohjainen kusai-
nnnnnnnseeesekaisen lian, saumalaastijäämien ja appoja kestäviltä laattapinnoilta. Käyttöönot-
tosun jälkeen saumat suojataan Soledo Sauma-
ja laattasuojalla helpottamaan puhtaanakaitsepitoa.

Pintamaiaalit
Kuivapuriste, terracotta, poltettu graniitti, hiekka-
uiaplletut nkivet, lasitamatoetaudtn ja lasitettu
klinkkeri, kaakeli. Tuote ei sovellu kiillotetulle kivell  jar mosiikkibetonille, eikä muille pinnoil-
le, jotka eivät kestä happoja. Tuotteen soveltuvuus
tulee varmistaa etukäteen kokeilemalla.

Käyttö ohje
1 osa puhdistusainett 5–10 osaa vettä lian
aadusta ja määrästä riippuen.Kastele alusta huolellisesti ja levitä laimennettuuaine vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi.
oPese karkealla harjalla tai lattianhoitokoneella, rSSkeda   laikka. Poista lik pilla tolimurilla. Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä.
Puhdistus suositellaan tehtäväksi pieni alue ke-rral-
laan. Toista käsittely tarpeen vaatiessa väkeväm-
mällä liuoksella.
HUOM! Ennen käyttöä varmista, että saumat ovat
kuivuneet kunnolla, valmistajan ohjeen mukaisesti.
Huolehdi, että muu ympäristö on roiskesuojattu
ennen pesuainekäsittelyä.

korrlikultRiittoisuus
20–30 m2/l, laimennus 1:10.

Pakkauskoko 1 litra.

Valmistuttaja/
Tillverkad av
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
33470 Ylöjärvi
Puh. 010 470 2790
www.soledo.fi

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet
silmistä huuhdeltava välittö runsaalla vedellä j
mmmmntävä lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Suojattava jäätymiseltä. fosforihappoa 1-5 %, sitruunahappoa 1-5 %.
pH noin 2,5.
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Mördijääkide
eemaldaja

      Plaatpindade viimistluspesuks

Pesuvahend eripuhastustöödeks
Happepõhine eripuhastusaine ehitusaegse mustu-
se, vuugimördijääkide ja -plekkide eemaldamiseks
hapet taluvatelt plaatpindadelt. Pärast viimistlus-
pesu töötle vuuke Soledo Vuugi- ja plaadikaitse-
vahendiga, mis teeb puhtuse hoidmise lihtsamaks.
 
Pinnamaterjalid 
Kuivpressplaat, terrakota,põletatud pinnaga graniit, 
liivapritsiga töödeldud looduskivid,glasuurimata ja
glasuuritud klinker, kahhelkivi. Toode ei sobi poleeri-
tud kivipindadele, marmorile või mosaiikbetoonile ega
ka muudele hapet mittetaluvatele pindadele. Esmalt   
tuleb proovida aine mõju töödeldava pinna suhtes, 
et tagada selle sobivus.

 

Kasutusjuhis
Segada1 osa puhastusainet ja 5–10 osa vett 
olenevalt mustuse hulgast ja iseloomust. Kasta 
alus korralikult märjaks ja kanna peale lahjen-
datud pesuaine ning lase mõni minut mõjuda. 
Pese jämeda harjaga või põrandahooldusmasina-
ga (pruun smirgelketas). Eemalda must vesi lapi, 
mopi või veeimuriga. Loputa pind hoolikalt rohke 
veega puhtaks. Soovitame puhastada väike pind 
korraga. Vajadusel korda toimingut kangema lahu-
sega. 
NB! Enne kasutamist veendu, et vuugid oleksid
täielikult kuivad, vastavalt tootja juhistele.
Taga, et muud pinnad ja ümbrus oleksid enne
pesuainega töötlemist pritsmete eest kaitstud. 

Ainekulu 20–30 m2/l, lahjendussuhe 1:10.

Pakendisuurus 1 liiter.

Tootja/
Maaletooja
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 10 470 2790
www.soledo.fi

 
      Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattunud
     pritsmed viivitamatult rohke veega loputada ning pöör-
     duda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
     Kaitsta külmumise eest.

     Sisaldab fosforihapet 1-5 %, sidrunihapet 1-5 %.
     pH umbes 2,5.

1 l
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