Technický list 1 (2)

TEHOPESU
POPIS

Pro čištění různých povrchů uvnitř i venku. Prostředek má bělící
účinky na ztmavlém, či zvětralém dřevě. Je vhodným
prostředkem pro oživení a čištění zešedlého dřeva.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Ideální na mytí a zkrášlení natíraných a nenamořených povrchů
jako dřevěných teras, plotů, stěn, zahradního nábytku, mříží a na
čištění umělohmotných povrchů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifická hmotnost: 1 kg/l, ISO 2811

Vydatnost

0,5 l prášku Tehopesu (0,5 litrů nebo k použití připraveného
roztoku) je dostačující na přibližně 15 m2 v závislosti
na nasákavosti podkladu a na tom, jak je špinavý.

Ředidlo

Voda

Způsob nanášení

Štětcem, válečkem

Doba zasychání
(23°C, RH 50%)
Balení

Natíraný povrch je suchý asi po 24 hodinách

Skladování

Poznámka! Výrobek je oxidační, prosím čtěte varování. Prášek
skladujte mimo dosah slunečního světla na chladném, suchém
místě (pod 30 °C) v jeho původním obalu.

Kód výrobku

006_1907

0,5l

NÁVOD K POUŽITÍ
Ošetření

K vydatné aplikaci roztoku na povrchu, který chcete umýt,
použijte štětec nebo štětku a nechte 15–30 minut působit. Na
povrchu tvrdého dřeva a nábytku nechte asi 10 minut. Pro
důsledný výsledek aplikujte více roztoku TEHOPESU jak
požadováno, aby se povrch, který čistíte, udržel vlhký. V teplém,
slunečném počasí můžete povrch nejprve navlhčit vodou, abyste
předešli příliš rychlému vyschnutí roztoku z povrchu. Je-li povrch
velmi špinavý/ztmavlý, naneste několikrát. Vyhněte se postříkání
oděvu, obličeje a rostlin.
K umytí povrchu použijte kartáč nebo vysokotlaké mycí zařízení a
celkově opláchněte vodou. Nepoužívejte příliš vysoký tlak s
vysokotlakými mycími zařízeními, jelikož toto může snadno
způsobit rozštípnutí na starém, odbarveném dřevě. Použijte
čistič, který neškrábe (např. rýžák, hrubou houbičku, jemnou
nerezovou drátěnkou nebo podobně). Jakmile je povrch suchý, k
odstranění dřevěných vláken, které vyčnívají z povrchu, použijte
po ošetření výše zmíněné nářadí.

Výrobce:
TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

Distributor:
Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
e-mail: puplus@puplus.cz
Tel./fax.: + 420 577 100 249
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TEHOPESU
Ochrana

Noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, bezpečnostní
brýle nebo obličejový štít. Rostliny chraňte před jakýmikoli
postřiky. Vyvarujte se postříkání oděvu a např. nenamořeného
zahradního nábytku a kování. Produkt má lehce bělící účinek.

Konečná úprava

Po ošetření s TEHOPESU doporučujeme natírání natřených
povrchů.

Míchání složek

Rozmíchejte plechovku (0,5 l) TEHOPESU v max. 5 l studené
vody v otevřené plastové nádobě. Nechte asi tak 15 minut stát.
Před aplikací opět promíchejte. Roztok by měl být použit během
2–4 hodin od doby, kdy se rozpustila poslední granule. Roztok je
alkalický (pH>10).

Čištění nástrojů

Umyjte ve vodě.

KLASIFIKACE VLIVU
NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Oxidační, O Nebezpečný, Xn Obsahuje: Uhličitan sodný
peroxyhydrát KONTAKT SE ZÁPALNÝM MATERIÁLEM MŮŽE
ZPŮSOBIT OHEŇ. Nebezpečný při požití. Dráždí oči a pokožku.
Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje.
Uchovávejte pouze v originálním obalu na chladném, dobře
větraném místě, pryč od zápalných materiálů. Obal uchovávejte v
suchu. Obsahuje <5 % aniónových povrchově aktivních činidel,
>30 % bělících činidel na základě kyslíku a 5–15 %
polykarboxylátů. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Ochrana životního prostředí
a likvidace odpadu

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy. Produkt zničte tak, že všechny krystaly necháte
celkově rozpustit ve vodě. Slabý roztok může být potom vylit do
odpadu. Produkt je biologicky odbouratelný.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

VAK/ADR 5.1 III

Výše uvedené informace jsou odrazem výsledků laboratorních testů a praktických zkušeností. Kvalita produktu je ověřována
operačním systémem založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené
nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu.

