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   Tekniset tiedot  
 

5059 Maalarin Tehopesu  
 

TUOTESELOSTE 

Tuote Emäksinen puhdistus- ja esikäsittelyaine maalattaville tai lakattaville pinnoille. Biohajoava. 

Olomuoto Väritön mietotuoksuinen neste. Vähä vaahtoinen. 

Soveltuvuus Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkokäyttöön koville ja kiiltäville maalipinnoille. Esim. 
peltikatoille, seinille, lattioille, oville, rakennuslevyille ja –laatoille, sekä huonekaluille ym.  

Käyttölämpötila + 5 -- + 40 C⁰ 

Tiheys 1 g/ml 

Levitysmäärä Ohennus 1:10 veteen. 

Menetelmät Moppi, liina, harja tms. Soveltuu myös konepesuun.  

Varastointi Viileässä ja kuivassa, ei saa jäätyä. 

Säilyvyysaika 24 kk avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa. 

Väri  Kirkas 

Pakkauskoot 1L, 5L  

Puhdistus Käsienpuhdistukseen pesuaine ja vesi. 

 

 

 

Käsittelyohje Maalaamattomat pinnat: esipuhdista maalaamattomat pinnat liasta, rasvasta, vahasta, 
öljystä yms. ja pese vielä sen jälkeen pesuaineella tarvittaessa. 
Maalatut pinnat: kovien ja kiiltävien maalipintojen maalausta edeltävään 
esikäsittelyyn. Laimentamaton Fintex Maalarin Tehopesu puhdistaa ja himmentää 
pinnan sopivaksi uudelleen maalaukseen. Himmeät maalipinnat sekä 
lateksimaalipinnat voidaan käsitellä 1:10 vedellä laimennetulla Fintex Maalarin 
Tehopesulla. Erittäin likaiset pinnat: soveltuu erittäin likaisten pintojen pesuun, jossa tarvitaan 
voimakasta liuotustehoa ilman liuotehaittoja. 

 Suojaa herkät lasi- ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta. Levitä Fintex 
Maalarin Tehopesu laimentamattomana koville ja kiiltäville maalipinnoille harjalla, 
sienellä tai liinalla. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Pese pinta esim. harjalla 
ja huuhdo huolellisesti vedellä. Laimentamaton Fintex Maalarin Tehopesu puhdistaa 
tehokkaasti ja himmentää pinnan sopivaksi uutta maalauskäsittelyä varten. 
Himmeät maalipinnat sekä lateksimaalipinnat voidaan esikäsitellä laimennetulla Fintex 
Maalarin Tehopesulla, laimennus 1:10. Pinta tulee huuhdella käsittelyn jälkeen 
huolellisesti vedellä. 
Samassa suhteessa laimennettua Fintex Maalarin Tehopesua voidaan käyttää myös 
puhdistusaineena. Ennen käyttöä tulee kuitenkin kokeilla aineen vaikutusta pienelle 
alueelle käsiteltävää pintaa, sillä jotkut maalipinnat saattavat vahingoittua, mikäli 
Fintex Maalarin Tehopesua käytetään liian väkevänä liuoksena. Laimennussuhdetta voi muuttaa 
kohteen vaatimusten mukaan.  

Käyttöturvallisuus        Vältettävä pesuainehöyryn- /sumun hengittämistä. Huolehdittava 
hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmä- 
tai kasvosuojainta. Ärsyttää silmiä ja ihoa. 

Ympäristönsuojelu Pesuainejäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Laimean pesuaineliuoksen 
voi laskea yleiseen viemäriin tai imeytyskenttään. Tyhjät astiat voidaan toimittaa kierrätykseen 
tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. 

Tulenarkuus  Ei palava 

Kuljetus  Ei rajoituksia 

 


