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Iso A-Clean 9,9 %
TUOTTEEN KUVAUS

Vesiliukoinen puhdistusaine

OMINAISUUDET

Iso A-Clean poistaa tehokkaasti likaa ja muita epäpuhtauksia. Iso A-Clean saavuttaa täyden tehonsa 34 päivän kuluttua levityksestä.

KÄYTTÖALUE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Iso A-Clean on tarkoitettu ulkokäyttöön esimerkiksi seuraavien pintojen käsittelyyn:
katot
julkisivut
laatoitukset
kattoikkunat
sokkelit ja seinät
puu – ja komposiittirakenteet
Soveltuvuus aurinkokennojen puhdistukseen on tarkistettava aurinkokennon valmistajalta.

TEKNISET TIEDOT

Konsentraatio
Pakkauskoot
Riittoisuus
pH
Tiheys

9,9 % (laimennettava 1–2 %:iin)
5 l, 25 l, 200 l, 1000 l
2–6 m2/l
7–8
1 kg/l

Riittoisuus

2–6 m2/l käyttövalmiilla liuoksella (1–2%)
Riittoisuuteen vaikuttaa alustan huokoisuus ja pinnan struktuuri.

Säilytys

Viileässä, suojassa pakkaselta, tiiviisti suljetussa pakkauksessa ja lasten ulottumattomissa.

KÄYTTÖTIEDOT
Esikäsittely/puhdistus

Puhdista pinta soveltuvalla menetelmällä, esim. korkeapainepesurilla. Kun pinta on kuivunut, levitä
Iso A-Cleania käyttövalmiina liuoksena.
Jos Iso A-Cleania käytetään ylläpitopuhdistukseen, esikäsittely ei ole tarpeen.

Suositellut olosuhteet

Lämpötilan on oltava 5–30 °C.

Levitysmenetelmä

Levittämisen aikana on käytettävä suojakäsineitä, -laseja ja hengityssuojainta.
Sivellin, harja tai suihku (korkea-/matalapaine)
Pystypintojen puhdistamiseen suosittelemme käyttämään sutia tai harjaa matalapainesuihkun lisäksi.
Iso A-Cleania levitetään vain pinnan kyllästämiseen tarvittava määrä.
Ylimääräinen neste on kerättävä talteen. Tuotetta ei saa päätyä maaperään, vesistöön tai viemäriin.
Testaa aina tuotteen sopivuus kyseiselle pinnalle.
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Sekoittaminen

Ei sekoiteta/ravisteta.

Laimennus

Iso A-Clean on väkevöity liuos
- Laimennussuhde erittäin likaisten pintojen puhdistamiseen: 1 osa Iso A-Cleania ja 5 osaa vettä (2prosenttinen liuos)
- Laimennussuhde tavalliseen ylläpitopuhdistukseen ja puhdistamiseen ennen maalausta: 1 osa Iso ACleania ja 10 osaa vettä (1-prosenttinen liuos)
Väkevämmän liuoksen käyttäminen ei lisää Iso A-Cleanin puhdistustehoa.

Työvälineiden
puhdistaminen

Huuhtele vedellä.

YMPÄRISTÖ

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Hävitä nestemäinen jäte paikallisten säädösten
mukaisesti. Kierrätä tai hävitä tyhjät, kuivat pakkaukset paikallisten säädösten mukaisesti.
VOC: Enintään 30 g/l (luokka A/h)

Edellä mainitut tiedot ovat ohjeellisia, eikä niitä voida pitää tyhjentävinä tai täydellisinä. Tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä tuotteen käyttöön perustuviin käytännön kokemuksiin.
Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tuotteen laatu on varmistettu Tikkurilan laatujärjestelmien perusteella, jotka perustuvat ISO 9001- ja ISO 14001 -standardeihin.
Valmistajina emme voi valvoa tuotteen käyttöolosuhteita tai monia muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön, ja sitä saavat
käyttää vain ammattilaiset, joilla on tuotteen oikeaan käyttämiseen tarvittava tietämys ja asiantuntemus. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta käytettäessä ei
ole noudatettu Tikkurilan ohjeita, mukaan lukien esimerkiksi säilytykseen, pintoihin ja sääolosuhteisiin liittyvät ohjeet, tai siitä, että tuotetta on käytetty sille sopimattomiin tarkoituksiin. Lain
sallimissa rajoissa emme ota vastuuta tuotteen käyttöolosuhteista tai tuotteen käytöstä. Jos haluat käyttää tuotetta jollakin muulla kuin näissä ohjeissa suositellulla tavalla etkä ole saanut
meiltä kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta haluamaasi käyttötarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Ristiriitatapauksessa englanninkielinen versio luetaan vallitsevaksi.
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