
BESKRIVNINGBESKRIVNING Blekande och kalkupplösande surt rengöringsmedel.

REKOMMENDERADREKOMMENDERAD
ANVÄNDNINGANVÄNDNING

För bastu och andra våtrum.

PRODUKTEGENSKAPEPRODUKTEGENSKAPE
RR

Även om produkten är sur är den mild och icke-frätande. Man bör dock vara försiktig när man
rengör kakelfogar med koncentrerade och starka lösningar. Använd inte tillsammans med
produkter som innehåller klor.

PRODUKTDATABLAD 25.02.2021

TIKKURILA

SUPI SAUNAPESU
TVÄTTMEDEL FÖR BASTU.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

BurkstorlekarBurkstorlekar 0.5 l, 1 l

AppliceringsmetodAppliceringsmetod Pensel eller svamp.

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) 1.03 kg/l, ISO 2811
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APPLICERINGSINSTRUKTIONERAPPLICERINGSINSTRUKTIONER

AppliceringsförhållandenAppliceringsförhållanden
Luftens temperatur bör vara minst +5 ºC och luftens relativa fuktighet under 80%.

Blandning av komponenterBlandning av komponenter
Beroende på bastuns tillstånd, tillsätt 0,1 till 0,2 liter Saunapesu till 5 liter vatten. pH-värde för färdig lösning: ca. 2.

Beroende på bastuns tillstånd, tillsätt 0,1 till 0,2 liter Saunapesu till 5 liter vatten.

LÖSNING AV KALK:

Använd en 10–15% lösning. Ospädd Supi Saunapesu kan användas på ihållande kalkavlagringar och smutsfläckar.

BLEKNING AV BASTULAVAR:

Blanda med lika mycket vatten (1: 1) och låt arbeta i ca. 15 minuter.

Notera! Skölj alltid bänkarna med rent vatten efter behandlingen.

OBSOBS
Notera! Skölj alltid bänkarna med rent vatten efter behandlingen.

Rengöring av utrustningRengöring av utrustning
Rengör verktygen med vatten. Rengör verktyg med vatten.

Miljö och avfallshanteringMiljö och avfallshantering
Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall. Töm ej outspädd lösning i
avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna outspädd flytande avfall till insamlingsplats för farligt avfall.

Hälsa och säkerhetsmärkningHälsa och säkerhetsmärkning
Innehåller:Innehåller:  fosforsyra, alkyl (C12-16) dimetylbensylammoniumklorid. FARA.FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ånga. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder och
ögonskydd/ansiktsskydd. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE
kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller < 5 % nonjontensider, < 5 % katjontensider, < 5 %
parfym och < 5 % bensalkoniumklorid.
Lista över ingredienser: Aqua, phosphoric acid, oxalic acid, alkoholer, C12-C14, etoxilerade, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium
chloride, ethanol, perfume, 2-propanol, nitrilotrimethylenetris(phosphonic acid), butanone, C.I. Acid Blue 182, phosphorous acid.

GHS05
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