
 

  

     

 

 
 

 

 
OPS 10 
Vahend vana värvi eemaldamiseks 
 
� Ei tilgu vertikaalpindadelt 

� Ei sisalda kloori 

 

 
 

Kirjeldus 

Omadused Vahend vanade lakkide ja värvide eemaldamiseks 
 

� Eemaldab efektiivselt vanad laki – ja värvikatted 
� Ei tilgu vertikaalpindadelt 
� Mugav kasutada   

Kasutusala Alküüd-, õli-, polüuretaan- ja veepõhiste värvide ja lakkide eemaldamiseks. Välis- ja sisetöödeks. 

Pinnad Metall- ja puitpinnad. Mitte kasutada plastpindadel (polüstürool, pvc jt). 

Kvaliteedi standardid � toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise 
süsteemiga. 

Tehnilised omadused 

Pinna ettevalmistus Enne kasutamist katta kinni põrand, tekstiil ja plastpinnad. Puhastatava pinna eelnev mehaaniline 
vigastamine (kriimustamine) kiirendab vahendi toimimist. 

Töökäik Enne kasutamist vahendit loksutada. Töötamisel on soovitav kasutada kaitsekindaid. Kanda vahend 
puhastatavale pinnale pintsliga ühtlaselt paksu kihina (0,5...1mm). Lasta vahendil pinnal mõjuda 30 minutit 
kuni kattevärv (lakk) pundub ja muutub pehmeks. Seejärel eemaldada vana värv (lakk) pahtlilabidaga. Kui 
eemaldada tuleb mitu kihti värvi või lakki siis töödelda puhastatavat pinda uuesti. Puhastatud pind pesta 
veega ja lasta kuivada. 

Värvus Valge 

Töövahendid Pintsel, pahtlilabidas 

Töövahendite puhastamine Töövahendid puhastada vee ja seebiga 

Lisainfo 

Külmakindlus Külmakartlik 

Säilivusaeg 3 aastat 

Hoiustamine Säilitada ja tranportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +0°С kuni +35°C. Hoida jahedas, 



 

 

otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas. 

Ohutusnõuded 

Hoiatus. Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik. Sisaldab bensüülalkoholi. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes 
välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale 
kasutamist peske käed. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu 
kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Arsti poole pöördudes võtta 
kaasa toote pakend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, 
millel on CE-märgis. Tulekahju korral on soovitav kasutada  polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). 
Kustutamisel pole soovitav kasutada kraanivett. 

Jäätmekäitlus ja 
keskkonnakaitse 

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. 
Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle 
anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja 
lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. 
Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks 
pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara 
korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee 

Tihedus 1,06 kg/L. 

Pakendid 0,5 L 


