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4          14.03.2019 RENSA ROOF 

KATUSEPESUAINE 
 

TOOTE TÜÜP RENSA ROOF on eriti tõhus pesuaine väga määrdunud varem 
värvitud kivi- ja plekkkatuste eeltöötluseks. 

KASUTAMINE RENSA ROOF on hooldusvärvimise eeltöötlusaine, mis on 
mõeldud eelkõige vanade kivikatuste pesemiseks enne KIRJO 
TILEga värvimist. Eemaldab tõhusalt mustuse, sambla, vetikad ja 
samblikud. 
RENSA ROOF sobib ka värvitud, väga määrdunud plekkkatuste 
pesemiseks enne hooldusvärvimist. 
RENSA ROOF on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU 
pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004) 

 

TEHNILISED ANDMED  
pH Ca 10 
LAHJENDAMINE Värvitava pinna eeltöötlus: 1:6 (1L pesuainet ja 6L vett). Väga 

määrdunud pinnad 1:3) 
KULU Ca 35 m2/1L lahjendamata pesuainega. 

Kulu sõltub pinna imavusest, määrdumisastmest, õhuniiskusest 
jm teguritest. 

PAKENDID 1L, 5L 
OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti 
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KASUTAMINE RENSA ROOF lahjendatakse veega vastavalt kasutusjuhisele: 
Värvitava pinna eeltöötlus: 1:6 (1L pesuainet ja 6L vett). Väga 
määrdunud pinnad 1:3). 
Katus puhastatakse lahtisest mustusest, samblast ja muudest 
kasvudest harjates ja/või survepesuriga. 
Kivipinnad niisutatakse enne pesuaine kasutamist. See aitab 
vältida liigset pesuaine imendumist ja liiga kiiret kuivamist. 
Pesuaine kantakse pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt 
aiapritsiga). Lastakse toimida u 20 minutit. Tõhusust 
suurendatakse jõuliselt harjates. 
NB! Pesuaine ei tohi pestavale pinnale kuivada – vajadusel 
kastetakse pinda uuesti pesuainega. 
Pind loputatakse hoolikalt survepesuri ja puhta veega. 

KAITSE RENSA ROOF on tõhus toode. Pesuainet kasutades tuleb siiski olla 
ettevaatlik. 
Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning pihustisumu 
sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. 
Lisainfot saab toote ohutuskaardilt. 
Pesuaine võib ohustada aiataimi, seega tuleb vältida liigseid 
pritsmeid. Õrnemad taimed kaetakse või niisutatakse veega enne 
töötlemist. Pesuaine võib matistada ja pleegitada pindu – vältige 
liigseid pritsmeid. 

LISAINFO Ei tohi jäätuda. 
  

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


