
PUNAVETIKA EEMALDAJA - Veepõhine kontsentraat Spetsiaalne toode 
punavetika ja taimkattega kaetud välispindadele. Eemaldab tõhusalt 
probleemse punavetika, vetikad, sambla, mustuse, tahma ja rooste. 
Selle ainega
pestakse ära punavetikas ja muu taimkate ning nende eosed ja niidistik, 
mis pikalt eemaldamata tungivad katusepinna sisse ja hakkavad seda 
murendama. Puhastatud pindadele soovitame töötlemist Soledo kait-
sevahendiga, mis aeglustab mh betoonpinna murenemist ja parandab 
puhastatavust.

KASUTUSALAD
Eripesuaine sobib fassaadipindadele ja muudele välispindadele nagu rõdud, 
sokkel, sein, aed, trepid ja õuekivid. Sobib sellistele materjalidele nagu katu-
sekivid, betoon, kivi, krohv, puit- ja värvitud pinnad.

KASUTUSJUHEND
Valmista töölahus ja testi aine sobivust väikesel pinnal. Eemalda puhastatavalt 
alalt kõigepealt rohke mustuse- või taimkattekiht näiteks kuumaveepesuriga. 
Lase pinnal veidi kuivada. Kanna pinnale rohkelt punavetika eemaldaja pesu-
lahust, nii et taimkate oleks läbimärg. Lase mõjuda 1 tund, pärast seda kanna 
ainet peale teist korda ja lase mõjuda veel vähemalt 10 minutit; lõpuks pese 
survepesuriga üle 60 °C veega suunaga ülevalt alla. Vajadusel korda protse-
duuri. Kui pind on pärast pesemist kuivanud, kanna peale Soledo taimkatte 
tõrjevahend ning jäta see pika toimeajaga tootena punavetikat ja muud taim-
katet hävitama. Lõplik tulemus pärast töötlemist taimkatte tõrjevahendiga on 
näha umbes 1-2 nädala pärast. Vii mõlemad protseduurid läbi kuiva ilmaga, 
töötemperatuuril üle +5 °C. Ära töötle katust vahetult pärast vihma ega kõrve-
tava päikese korral. Soovitama kaitsta lähedalasuvad istutuskohad jms.

LAHJENDAMINE   
1:3 Punavetika eemaldaja

KATTEVÕIME  
5-10 m2 / l

Betoonpindade biolagunev eripesu
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SOLEDO PUNAVETIKA EEMALDAJA

PUNAVETIKA
EEMALDAJA

 5 l  20 l 

SISALDAB: Naatriumhüdroksiidi
Naatriummetasilikaatpentahüdraati
< 5 % katioonseid pindaktiivseid aineid
< 5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid

Tugevalt nahka söövitav ja silmi kahjustav.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte sisse hingata
udu ega auru. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. Mitte 
kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE 
KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Lo-
putada nahka veega / loputada duši all. Pesta saastunud rõivad 
enne järgmist kasutamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada 
silma mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kon-
taktläätsed, kui neid saab lihtsalt eemaldada. Jätkata loputamist. 
Pöörduda koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole. 
Hoida lukustatud kohas. Kõrvaldada sisu/mahuti vastavalt koha-
likele eeskirjadele.

VALE

5 L

20 L

YK/UN 3266

pH  12,5

UFI: DRVE-R0CF-400V-H4SK


