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SAUMASUOJASUIHKE - Helpompaa puhtaanapitoa
Kotimainen kyllästeaine estää lian, pesuaineiden ja 
kosteuden imeytymisen. Käsittely helpottaa jatkossa 
puhdistustyötä, ei jätä kalvoa eikä liukasta pintaa.

TEHOKAS SUOJA SAUMOILLE
Kodin kaikki laattalattioiden ja -seinäpintojen sement-
tipohjaiset saumat. Uusille pinnoille asennuksen 
jälkeen saumauksen kuivuttua 1–2 vrk. Ennen suo-
jakäsittelyä pese uusi laattapinta tarvittaessa Soledo 
Laastijäämien poistajalla ja puhdista likaantuneet/van-
hat saumat Soledo Green Saumojen syväpuhdistajalla.

KÄYTTÖOHJE
Sumuta läheltä suoraan saumaan ja anna kuivua hetki. 
Toista käsittely ja pyyhi laattapinta huolellisesti puh-
taaksi aineesta. Täysi suojateho 2 vrk:ssa.

RIITTOISUUS n. 6–10 m² saumojen määrästä ja 
leveydestä riippuen.

Huom! Vältä turhaa sumutusta. Suutin voi kuivuessaan 
tukkeutua estäen lopun aineen käytön.

VUUGIKAITSEPIHUSTI
Kvaliteetne soome impregneerimis- ja külIastusaine kait- 
seb mustuse, pesuvahendite ja niiskuse imendumise eest. 
Töötlus aitab edaspidise puhastamise teha lihtsamaks, ei 
jäta kilekihti ega muuda pinda libedaks. 

EFEKTIIVNE VUUGIKAITSE
Kõikidele kodu plaatpõrandate ja seinte tsemendipõhistele 
vuukidele. Uutele pindadele kohe pärast paigaldamist, 1-2 
päeva jooksul peale vuukide kuivamist. Kui vaja, pese enne
kaitsetöötlust uus plaatpind Soledo Mördijääkide eemalda-
jaga ning puhasta määrdunud/vanad vuugid Soledo Green 
Vuukide süvapuhastiga. 

KASUTUSJUHIS
Pihusta lähedalt otse vuugi peale ja lase mõni hetk kuivada. 
Korda toimingut ning pühi plaatpind ainejääkidest korrali-
kult puhtaks. Täielik kaitsetase 2 ööpäeva möödudes.

AINEKULU u. 6–10 m² sõltuvalt vuukide kogusest ja 
laiusest. 

NB! Väldi liigset pihustamist. Otsik võib aine kuivamisel
ummistuda ning takistada järelejäänud aine kasutamist.

SISÄLTÄÄ: Propaani, butaani, hiilivetyjä, C10-C12, 
isoalkaaneja, < 2 % aromaatteja

SISALDAB:Propaan, butaan, süsivesinik, C10-C12, 
isoalkaane, < 2 % aromaatseid ühendeid

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä 
kuumennettaessa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon 
kuivumista tai halkeilua.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta 
pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupa-
kointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytys-
lähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Vältettävä 
päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpöti-
loille. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

400 ml net.
520 ml br.

VAARA                  OHTLIK

SOLEDO SAUMASUOJASUIHKE
SOLEDO VUUGIKAITSEPIHUSTI

Äärmiselt tuleohtlik aerosool. Survepakend: võib rebeneda/
plahvatada kuumenedes. Mürgine veeorganismidele, pika- 
ajaline kahjustav toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada
naha kuivust või lõhenemist.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida soojuse, kuumade pindade,
sädemete, lahtise tule ja teiste tulekollete eest kaitstud. Suitsetamine
keelatud. Ei tohi pihustada lahtisele tulele või muule tulekoldele. Ei to-
hi lõhkuda ega põletada ka tühjana. Vältida keskkonda sattumist. Ka-
sutage kaitsekindaid/ -prille/maski/näo- ja silmakaitset. Ladustada  
hea ventilatsiooniga kohas. Kaitsta otsese päikesepaiste eest. Ei tohi
hoida üle +50 °C / 122 °F temperatuuril. Pakend/sisu kõrvaldada
vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.

KOTIMAINEN TUOTE
SOOME TOODE

Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, 33470 Ylöjärvi, Finland  
Puh. /Tel.+358 (010 470 2790 www.soledo.fi YK/UN/ÜRO 1950
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