
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Alkalische universele reiniger voor het regelmatig reinigen van hout en minerale 
gevels. Schilderbenodigdheden categorie 01 (RT-classificatie MaalausRYL 2001). 
Schilderbenodigdheden categorie 012 en 016 (RT-classificatie MaalausRYL 2012).

Geschilderde houten en minerale gevels.

Regelmatige behandeling met Finncleaner / Talon Huoltopesu houdt gevels in 
goede staat door te voorkomen dat micro-organismen welke vooral gedijen op 
vuile oppervlakken kunnen hechten en groeien.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele 
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade 
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de 
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving..

TIKKURILA

FINNCLEANER / TALON HUOLTOPESU
ONDERHOUDSREINIGER VOOR HOUT EN MINERALE GEVELS



1 l

1,0 kg/l, ISO 2811 

Bescherm tegen vorst.
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Technische gegevens

Inhoud

Dichtheid (kg/l)

Opslag
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Componenten mengen
1 deel van Finncleaner / Talon Huoltopesu op 10 delen water. Verwijderen van vlekken en extreem vuile 
oppervlakken schoonmaken: 1 deel van Finncleaner / Talon Huoltopesu op 1 deel water.

Toepassing
Breng de oplossing van Finncleaner / Talon Huoltopesu met water aan met een spons, zachte borstel of door het 
vuile oppervlak vanaf de bodem naar boven te besproeien. Gebruik van warm water verbetert het effect. Laat de 
oplossing ongeveer 15 minuten inwerken en spoel het oppervlak grondig af met schoon water, bijvoorbeeld met 
een tuinslang. Vermijd overmatige druk bij het spoelen van oppervlakken met een hogedrukreiniger. Borstel sterk 
vervuilde oppervlakken om ze schoon te maken.

Reiniging van gereedschappen
Reinig gereedschap met water

Milieu en afvalverwerking
Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.Vermijd morsen in 
riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. 
Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid 
WAARSCHUWING. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist 
is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Blijf van vonken 
en open vuur vandaan. - Niet roken. Vermijd inademen van damp. Draag beschermende handschoenen. Bij 
ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten. Lijst van ingrediënten: Aqua, C12-14 pareth-3, tetrapotassium pyrofosfaat, 
natrium laureth sulfaat, ethanol, PEG-4 rapeseedamide, 2-propanol, butanon. Bevat < 5 % anionogene 
oppervlakteactieve stoffen, 5-15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en < 5 % fosfaten. 

GHS02 GHS07
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