
 

 

hollu Desk 
Kirjutuslauaplaadi puhastusvahend 

Omadused ja toime
hollu DESK on spetsiaalne kasutusvalmis puhastusvahend templivärvi, markeri-, pliiatsi-, tindi- ja pastakajoonte, 
vildikajälgede, tooneri-, õli- ja rasvaplekkide kergeks eemaldamiseks. Lihtne käidelda, sest tegemist on 
kasutusvalmis lahusega, mis on säästlik, kuid siiski põhjalikult puhastava toimega. hollu DESK on värske 
puuviljalõhnaga.

Välimus: väikese viskoossusega, värvitu, läbipaistev, lõhnastatud vedelik
pH: ligikaudu 7 kontsentraadina
Tihedus: 0,95 g/cm3

 

Kasutamissoovitused/kasutamisvõimalused
hollu DESK sobib kasutamiseks kõikidel vee ja lahustite toimele vastupidavatel plast-, klaas-, polümeer-, metall- 
ning kivipindadel.
JUHIS. Kontrollige kindlasti enne kasutamist pinna vastupidavust, võimaluse korral tehke varjatud kohas 
puhastusproov või järgige puhastamiseks mööbli või seadme tootja juhiseid. ETTEVAATUST telefonide, 
kirjutusmasinate ja arvutite, elektrooniliste andmetöötlusseadmete ning muude lahustite suhtes tundlike 
pindadega.

Kasutusjuhend
Pihustage hollu DESK lihtsalt pinnale ja eemaldage lahustunud mustus pehme imava lapiga. Kasutage 
kriimustuste vältimiseks tundlikel plastpindadel pehmet ja puhast lappi.
Raskesti eemaldatava määrdumise korral laske tootel hollu DESK enne pühkimist veidi aega toimida või 
puhastage veel kord.
Ökonoomse kasutamise tagamiseks kasutage hollu pihustuspead.

Koostis
Amfoteersed pindaktiivsed ained, fenüülmetanool, lõhnaained, 2-propanool, propüleenglükoolpropüüleeter.

Säilitamisjuhis. Säilitada temperatuurvahemikus +5 °C kuni +40 °C.

Teave ohtudest ja ohutusjuhised
Toote kasutamisel tuleb pidada silmas kehtivaid kemikaalide käitlemise kohta käivaid ettevaatusabinõusid. Teave 
ohtudest ja ohutusjuhised on toodud vastavas kehtivas ohutuskaardis.

Ökoloogiline teave
Kasutatavate pindaktiivsete ainete lagunduvus vastab tootja andmete kohaselt detergentide määruse ((EÜ) nr 
648/2004) nõuetele lagunduvuse kohta. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja neid võib täielikult tühjendatuna 
saata vastavatesse jäätmekogumispunktidesse.
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Mahutid: art nr g0342 pappkast 6 × 0,5-liitrilise pudeliga  
 
 
Käesoleva toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on koostatud parimate kavatsustega. 
Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreet-
sete omaduste kohta!  1T605 
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Importöör: Avera-Trading AS
  Ringtee 25
  50105 Tartu
  Tel 736 6646




