
 Vesipohjainen tehokas tiiviste. 
Poistaa sammaleen, punajäkälän, levän, lian, noen, 
ruosteen ja muun pintoja pilaavan kasvuston. Puh-
distaa likaantuneet ja sammaloituneet ulkopinnat ja 
-kiveykset.  Aine eliminoi sammaleen juuri-itiöt, 
rihmaston joka pitkään poistamattomina tun-
keutuvat vaurioittamaan pintoja. Puhdistetuille 
kivi-, tiili- ja betonipinnoille suositellaan Soledo 
Julkisivu- suojakäsittelyä.

Erikoispesuaine soveltuu rakennusten ulkopinnoille, 
sokkeleille, muureille, aidoille, portaille, pihakiveyk-
sille, terasseille, valokatteille ja markiiseille. Sopii 
pinta-materiaaleille kuten tiili, betoni, kivi, mineriitti, 
huopakate, bitumi, rappaus, puu- ja tekstiilipinnat. 
Soveltuu myös lasi-, muovi- ja luonnonkivipinnoille 
sekä kalusteverhoiluille.

Testaa aineen soveltuvuus ensin pienelle alueelle. 
Tee käyttöseos painekannuun tai ämpäriin. Ennen 
seoksen levittämistä poistetaan ensin runsas lika- 
tai kasvustokerros painepesulla, kaapimalla tai har-
jaamalla. Pesun jälkeen annetaan pinnan kuivahtaa. 
Seosta levitetään runsaasti puhdistettavalle kuivalle 
pinnalle, kasvuston/alustan tulee kastua läpimäräksi. 
Annetaan vaikuttaa 10–20 min, tarvittaessa hiero-
taan ainetta pinnalla sienellä tai harjalla ja huuhdo-
taan huolellisesti painepesurilla tai letkupaineella.  
Aine ei vahingoita alustaa tai kasveja, suosittelemme 
kuitenkin peittämään lähellä olevat kukkapenkit ym.  
Tee käsittelyt tyynellä poutasäällä, käsittelylämpötila 
yli +5 °C. Älä tee käsittelyä heti sateen jälkeen tai 
voimakkaassa auringonpaisteessa. Toista käsittely 
tarvittaessa. 

 1:4 sammaleenpoistoon, jolloin 5 L 
kanisterista tulee 2 0 L valmista liuosta. 
1:6–1:10 aroille pinnoille; markiisi, kalusteverhoilu, 
valokate, puu

 1:4 laimennetulla liuoksella n. 5 m 2/litra

Sammaleen, punajäkälän, 
levän ja lian poistoon

 
             Sambla, samblike, vetikate ja

                   
 mustuse eemaldamiseks 

 
 

SAMMALPOISSAMMALPOIS    Veepõhine efektiivne kontsentraat.  
Eemaldab sambla, korpsambliku ja adru, mustuse,  
tahma, rooste ja muu pindu rikkuva taimestiku. Pu-
hastab määrdunud ja sammaldunud välispinnad ja  
kiviparketid. Aine kõrvaldab sambla juured, eosed,  
seeneniidistiku, mida ei ole pikalt välja juuritud ja  
mis on tunginud väga sügavale kahjustades pindu. 
Puhastatud kivi-, telliskivi- ja betoonpindade töötle-
miseks soovitame Soledo Fass aadikaitset .

KASUTUSKOHAD
Eriotstarbeline pesuaine sobib eriti ehitiste välispinda-  
dele, soklitele, müüridele, aedadele, treppidele, õue-
sillutistele, terassidele, katusealustele ja varikatetele.  
Sobib pinna- ja kattematerjalidele nagu betoon, tellis-  
ja muu kivi, mineriit/tsementkiudplaat, viltkate, bituu-
men-, krohv-, puit- ja tekstiilpindadele. Sobib ka klaas-,
plast- ja ja looduskivipindadele ning mööblivooderdus-  
tele ja -polstritele.

KASUTUSJUHIS
Proovi aine mõju pinna suhtes esmalt väikesel kohal.
Kasutamiseks tee segu survekannu või ämbrisse.  En-
ne segu pealekandmist tuleb esmalt eemaldada tugev 
mustuse või taimestiku kiht survepesuga, harjates või
maha kraapides. Pärast pesu lase pinnal kergelt kuiva-
da. Kanna segu tublisti puhastatavale kuivale pinnale, 
nii et taimestik/alus oleks läbimärg. Lase ainel 10–20  
minutit mõjuda, vajadusel hõõru ainet käsna või harja-  
ga. Loputa hoolikalt survepesuri või -voolikuga. Toode  
ei kahjusta aluspinda või taimi, soovitame siiski katta  
läheduses paiknevad lillepeenrad jms. Pindu töödelda 
vaik se kuiva ilmaga, üle +5 °C temperatuuril. Ära tööt-
le pindu vahetult pärast vihma või tugevas päikesepais-  
tes.  Vajadusel korda töötlust. 
 

1:4 sambla eemaldamiseks (5L ka-
nistrist saab 20 L valmislahust). 
1: 6–1:10 tundlikele pindadele; vari- ja valguskatetele,
mööblipolsterdustele ja puitpindadele

 1:4 lahjendatud lahust u. 5 m2/l

Voimakkaasti syövyttävää    SAMMALPOIS       5 l
Aine on tugevalt söövitav                                                   pH 12,5

UN/ÜRO 1824

Sisältää: Natriumhydroksidi         Sisaldab : Naatriumhüdroksiid 
< 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita   < 5 % katioonseid pindaktiivseid aineid
< 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita  < 5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid          

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuh-
deltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa 
suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden 
sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon 

(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

 

Valmistaja/Tootja: 
Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, FI-33470 Ylöjärvi
Puh./Tel. +358 (0) 10 470 2790 www.soledo.fi 

5 l

Syövyttävä Frätande

SOLEDO GRAFFIPOIS 
VARJONPOISTAJA

Kaliumhydroksidi Kaliumhydroxid

Terveydelle haitallista nieltynä. 
Voimakkaasti syövyttävää.

Farligt vid förtäring. Starkt frätande.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä 
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä 
lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, 
suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos 
kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava 
välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus 
tai etiketti.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, 
spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring, 
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa 
denna förpackning eller etiketten.

Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, 33470 Ylöjärvi
Puhelin 010 470 2790

Maahantuoja
Importör

Sisältää Innehåller

 
 
 

SAMMAL
POIS

Lahjendussuhe:

Ainekulu:

Hoida lukustatud, lastele kättesaamatus kohas. Silma sattunud 
pritsmed pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. 
Kasutada sobivat kaitseriie-tust, -kindaid ning -prille või näokaitset. 
Õnnetuse korral või halva enesetun- de puhul pöörduda ravi saamiseks 
kohe arsti poole. (Kui võimalik, näidata toote etiketti). 

Riittoisus

Laimennus:

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖKOHTEET


