
 

 

 

TESCOPAL 
 
Pihustatav puhastusvahend 
 
 

 Omadused}
hollu-TESCOPAL on ideaalne toode veekindlate ja lahustite toimele vastupidavate pindade igapäevaseks puhasta-
miseks. Tänu spetsiaalsete toimeainete kombinatsioonile on tootel suurepärane puhastav toime.
hollu-TESCOPAL ei kahjusta puhastatavat materjali vaatamata tugevale puhastavale toimele.
Viirgudest ja laikudest vaba läige, kuivab kiiresti ja lõplikult, märgab kiiresti, vahutab vähe.
hollu-TESCOPAL eemaldab vaevata tolmu, õli, rasva, atmosfäärist pärineva mustuse, tahma, salviplekid, värsked 
pasta- ja viltpliiatsijooned.

Välimus: väikese viskoossusega värvitu läbipaistev vedelik, lõhn: tootele iseloomulik
pH: u 7
Tihedus: 0,98 g/cm3

Leekpunkt: 30,5 °C

Koostis ja toime
Koostisained: alkohol, vees lahustuv lahusti. hollu-TESCOPAL sobib oma koostiselt eriti hästi kasutamiseks väga 
siledatel pindadel, sest hollu-TESCOPAL ei jäta kuivamisel mingeid jääke ega viirge.

Vahutavus
hollu-TESCOPALi vahutavus on vähene.

Soovitused kasutamiseks / kasutusvõimalused
hollu-TESCOPAL sobib kasutamiseks kõikidel pestavatel pindadel, nagu keraamilised plaadid, klaas, peeglid, 
lakitud pinnad, metall, vannid, valamud, uksed, aknaraamid, küttekehad, mööbel ja laminaatpinnad (Resopal).

Plastpinnad: ei sobi kasutamiseks polükarbonaadi, pleksiklaasi ja ABS-i korral, võivad tekkida sisepingetest 
põhjustatud praod. Sünteetiliste materjalide suure arvu ja osaliselt ka nende halva eristatavuse tõttu on soovitatav 
alati teha varjatud kohas katse materjali vastupidavuseks hollu-TESCOPALi toimele.

 

 

Kasutusjuhend
Pihustage lahjendamata hollu-TESCOPAL ühtlaselt pinnale ja pühkige FLIP-aknalapi või puhastuslapiga maha. 
Elektroonikaseadmete (plastkorpusega) puhastamisel ei tohi hollu-TESCOPALi kunagi pihustada vahetult 
seadmele, vaid sellega tuleb sobivat lappi kergelt udustada ning seejärel sellega puhastada.

 
 
 
Teave ohtudest ja ohutusjuhised  

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

Ladustamisjuhis
Ladustada jahedas (kuni temperatuurini 25 °C). Kaitsta liigse kuumuse eest.

 

 

Ökoloogiline teave
Kasutatavate pindaktiivsete ainete lagunduvus vastab tootja andmete kohaselt detergentide määruse (EÜ 
648/2004) nõuetele lagunduvuse kohta.
Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja neid võib täielikult tühjendatuna saata vastavatesse jäätmekogumis-
punktidesse. Austria jäätmekood (ARA-number) 1774

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 konkreetsete omaduste kohta. 0T903

Pakend Art nr  1348
   g0300

Pappkast, pudelid 2 × 1 liiter, 
10-liitrine kanister
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Importöör: Avera-Trading AS
 Ringtee 25 
 50105 Tartu
 Tel 736 6646


