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POPIS VÝROBKU  
Alkalický čistiaci a impregnačný prostriedok na vnútorné aj vonkajšie povrchy, ktoré majú byť 
natierané. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE  

 Steny, podlahy, nábytok, dvere, stavebné dosky a dlaždice, člny atď.  

  Odstraňuje nečistotu, mastnotu, olej, vosk a iné takéto látky z nenatieraných 
povrchov.  

  Vhodný aj na predčistenie tvrdých a lesklých náterov pred natieraním.  

  Neriedený Maalipesu čistí povrch a vytvára matný povrch, ktorý zlepšuje priľnavosť 
nového náteru farby.  

  Latexové povrchy farieb a iné matné povrchy je možné predbežne ošetriť 
prípravkom Maalipesu zriedeným vodou v pomere 1:10 alebo 1: 5.  

  Vhodný na čistenie veľmi znečistených povrchov, ktoré vyžadujú silný efekt 
rozpúšťadla bez škodlivých účinkov rozpúšťadiel.  

  Neodporúča sa na umývanie kovových striech alebo priamu aplikáciu na nenatreté 
pozinkované povrchy.  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRREE  

  
BALENIE 1 l, 5 l.  

METÓDA APLIKÁCIE Štetec, čistiaca handra, špongia, mop alebo čistiace stroje na podlahy.  

HUSTOTA  1,0 kg/l, ISO 2811 

RIEDIDLO Voda. 

ČISTENIE NÁRADIA Náradie očistite vodou. 

PREPRAVA A 
SKLADOVATEĽNOSŤ 

Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplotách od +5°C 
do +25°C. Chráňte pred mrazom.  

 
NÁVOD NA POUŽITIE:  
PRÍPRAVA PODKLADU:  
Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu byť poškodené rozleptaním kvôli zásaditosti.  
Chráňte sklo a iné povrchy, ktoré môžu podľahnúť rozleptaniu čistiacim prostriedkom. 
 
APLIKÁCIA:  
Naneste neriedený Maalipesu na tvrdé a lesklé povrchy štetcom, špongiou alebo handrou. Nechajte niekoľko minút pôsobiť. Potom povrch 
dôkladne opláchnite vodou napr. so štetcom.  
 
Nezriedený Maalipesu dobre vyčistí povrch a vytvorí matný efekt, ktorý pomáha zvýšeniu priľnavosti nového náteru.  
 
Latexové a iné matné povrchy môžu byť vopred vyčistené s Maalipesu riedeným s vodou v pomere 1:10. Silne znečistené povrchy, môžu byť 
vyčistené s Maalipesu riedeným v pomere 1:5. Dôkladne opláchnite čistou vodou.  
 
Zriedený Maalipesu (pomer 1:10) môže byť tiež použitý ako čistiaci prostriedok.  
 
Naneste Maalipesu čistiaci prostriedok najprv na malú skúšobnú plochu  (zriedený alebo nezriedený v závislosti od použitia).  
 
Pri použití zmesi Maalipesu  príliš silnej koncentrácie sa môžu niektoré povrchy náteru poškodiť.  
 
Pri používaní prostriedku noste ochranné rukavice a ochranu tváre pre prípad pošpliechania.  
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak 
je potrebná lekárska pomoc, majte etiketu výrobku po ruke. Zabráňte vdychovaniu pár. Používajte ochranné rukavice/odev, a ochranu očí/tváre. 
V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Odstráňte (vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď 
opláchnite vodou/sprchou. Okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKO INFORMAČNÉ CENTRUM. Nádoby sú vybavené 
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bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.   
 

OOCCHHRRAANNAA  ŽŽIIVVOOTTNNÉÉHHOO  PPRROOSSTTRREEDDIIAA::  Zabráňte úniku neriedeného roztoku Maalipesu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte 
prázdne a suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zlikvidujte neriedený kvapalný  odpad v súlade s miestnymi 
predpismi nebezpečného odpadu.  
DOPRAVA: VAK/ADR 8 III                                                                                                                       

  

  

VVýýrroobbccaa::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, 
www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbúúttoorr::    
Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk 
 
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita 
výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je 
výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi 
pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.  

 


