
 

 
 

TOOTEINFO 

TÖÖSTUSLIKUKS JA MASINPESUKS  

PICCOMAT FS 

Art. No. 121.932 10 L kanister 

Art. No. 121.933 6 x 1 L pudel 

 

• Tugev leeliseline puhastusvahend, mis sobib kõigi kõvade-, 
poorsete  ja mikropoorsete pindade puhastamiseks 

• Eemaldab kiirelt  mustuse  tagades suurepärase   
puhastustulemuse  

• Toodet võib  kasutada nii masin- kui ka käsipesuks 
• Eemaldab ka eriti tugeva mustuse sügavalt pinna pooridest 
• Ei sisalda pindaktiivseid aineid 

 

 

KASUTUSALA 
Leelise- ja veekindlad, mittepoorsed , poorsed ja mikropoorsed pinnad nagu saviplaadid, tellised, 
keraamilised plaadid, turvaplaadid sise- ja välisruumides. Võib kasutada ka tavapesuks betoonpõ-
randatel.Läheduses olevad linoleum- ja kummmipõrandad tuleb kinni katta. TÄHELEPANU: Toode 
ei sobi lupja sisaldavate looduslike ja tehismaterjalide nagu marmor ja terratso puhastamiseks. Ei 
sobi alumiiniumist ja alumiiniumsulamist pindadele. Jälgi tootjapoolset hooldusjuhist. 

 

KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED 
Masinpuhastus: Järgige masina tootjapoolseid juhiseid ja lisage toodet maksimaalselt  1% masina 
veepaagi mahust. Eriti määrdunud pindade korral pihustage lahust eelnevalt pinnale rida-realt ja 
kasutage õiget ketast põhjalikuks puhastamiseks. Õige ja kvaliteetse ketta valik parandab pesu-
tulemust ja puhastatud põranda väljanägemist.  
Käsitisi süvapuhastus: 10-20 ml/8 L  külmale veele. Kasutage kahe-etapilist puhastusmeetodit. 
Enne puhastamist testige materjali sobivust väikesel alal. 
 
Kui ainet kasutatakse ebaõigesti ja vale kasutamise tagajärgedest tulenevalt esitatakse nõudeid, 
siis neid nõudeid ei tunnustata. 
 

 
TEHNILISED ANDMED: 
Olek: selge vedelik 
Lõhn: neutraalne 
Viskoossus: madal 
Tihedus:  1040 g/L 
pH-väärtus tarnimisel: 14 

 
KOOSTISAINED: 

Alla 5 %: polükarboksülaadid, fosfonaadid 
Sisaldab:  lõhnaained, LIMONENE 
Gis-kood: GU 0 
Säilivus: originaalmahutis vähemalt üks aasta 

 
MÄRGISTAMINE 

 

TRANSPORT:  UN-No: 1824/ ametlik transpordi tähistus: Naatriumhüdroksiidi lahus. Klass: 8 /  
  Pakendigrupp II / ADR. 

 
 

Sisaldab: naatriumhüdroksiidi, kaalimhüdroksiidi 

 

Ohulaused: 

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 

 

Hoiatuslaused: 

  

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille. 

P303+361+353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik saastunud 

rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka  veega/loputada duši all. 
P305+351+338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti  jooksul 

ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid  kasutatakse ja kui 

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 

P301+330+331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile 

oksendamist.P309+311: Kokkupuute või halva enesetunde korral: Võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. 

P405: Hoida luku taga. 

 

 


