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Fassaadide pesuvahendi kontsentraat. 
  

Kasutusala:   Välis- ja sisetöödeks. 

 Fassaadide ja seinte pesemiseks. 

 Aluspindade puhastamiseks enne krohvimis- ja värvimistöid. 

Rakendused:     Mineraalsete või sünteetiliste krohvidega viimistletud fassaadide soojusisolatsiooni-
liitsüsteemi (SILS) pesemiseks. 

 Tuulduvate fassaadide kattematerjalide (mineraalsed plaadid, plekist katted) pese-
miseks. 

 Sandwich-paneelide pesemiseks. 

 Lubi-, lubitsement- ja tsementkrohvidega viimistletud seinte pesemiseks. 

 Looduskivist või keraamilisest kivist (tellised, plaadid jms) pindade pesemiseks. 

 Värvitud mineraalsete pindade pesemiseks. 

 PVC-paneelidest pindade pesemiseks. 

 Värvitud puitfassaadide pesemiseks. 

 Klaasfassaadide ja aknaklaaside pesemiseks. 

Omadused:   Eemaldab fassaadidelt efektiivselt mustuse, õli, tahma.  

 Pesuvahend on sobilik kasutamiseks survepesuseadmetes.  

 Võib kasutada käsitsipesuks. 

 Ei sisalda mürgiseid aineid. 

Koostisosad:   Vesi 

 Pindaktiivsed ained 

 Lahustid 

 Lisandid 

Tehnilised näitajad: 
 
 
 

 Olek Vedelik 

Värvus Värvusetu 

Lõhn Kerge spetsiifiline  

pH 12-13 

Tihedus, g/cm³ 1,02 
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Töö käik:   Parima tulemuse saavutamiseks kasutage pesuvahendit SAKRET CLEAN sur-
vepesuseadmes. 

 Kui kasutate veepaagiga pesuseadet, lahjendage pesuvahend eelnevalt 
veega vajalikus vahekorras.  

 Pesuvahend doseeritakse survepesuseadmesse kontsentraadina vastavalt 
seadme tootja juhendile. 

 Väikeste pindade puhastamiseks on sobilik kasutada harja, pesukäsna või pi-
hustit lahjendades pesuvahendi eelnevalt veega. 

 Enne pesemistöid teha proovipesemine, et määrata vajalik pesuvahendi ja vee 
lahuse vahekord.  

 Kandke pesuvahend aluspinnale suunaga alt ülesse ning laske vahendil 
toimida 10-15 minutit. 

 Seejärel loputage pinnad suunaga ülevalt alla puhta veega. 

 Vajadusel võib tegevust korrata alles pärast pestava pinna kuivamist. 

 Soovituslik veega lahjendamise vahekord: 1:1 kuni 1:4, lahjendamine sõl-
tub pinna määrdumisest. 

Täiendavad juhised:   Eksisteerib vähene võimalus, et pesuvahendiga pesemise tagajärjel võivad ük-
sikutele värvitud või mineraalsetele pindadele tekkida visuaalsed erinevused, 
seetõttu soovitame eelnevalt teostada proovipesemise väiksemal ja vä-
hemnähtaval pinnal.  

 Õhu- ja aluspinnatemperatuur pesemistööde ajal ei tohi olla +5˚С. 
 Pesemistöid mitte teostada vihma või tugeva tuulega.  

Kulu:   150 – 250 m2/l 

 Kulu sõltub aluspinna materjalist ja seisust, samuti pesemis- ja töömeetoditest.  

Säilitamine:   Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud tootmiskuupäevast. 

 Ladustada temperatuuril +5°C kuni +25°C 

 Hoida külmumise eest! 

Pakendi utiliseerimine:   Plastpakend käidelda vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Tooteohutus:   Toote ohutu kasutamise alane info on välja toodud kemikaali tooteohutuslehes. 

 

Pakend 1 Pakend 2 EAN-kood 

5 l kanister 72 tk/puitalusel  

10 l kanister 36 tk/puitalusel  
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