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TOOTEKIRJELDUS  1979 
3          14.03.2019 RENSA FACADE 

FASSAADIPESUAINE 
 

TOOTE TÜÜP RENSA FACADE on tõhus pesuaine ehitiste välispindade pesuks ja 
värvimistööde eeltöötluseks. RENSA FACADE eemaldab mustuse, 
hallituse, samblikud ja muud värvi naket takistavad tegurid. 

KASUTAMINE RENSA FACADE-ivõib kasutada kõigil veepesu taluvatel 
ehituspindadel: puit, betoon, krohv ja vanad värvipinnad. RENSA 
FACADE ei kahjusta enamikke värvipindu, seetõttu sobib 
lahjendatuna ka hoolduspesuaineks. 
RENSA FACADE on biolagunev.  Täidab Euroopa parlamendi ja 
nõukogu biolagunevate puhastusainete OECD ja puhastusainete 
regulatsioone (OECD 301B, EC 648/2004) 

  
 

TEHNILISED ANDMED  
pH Ca 11 
LAHJENDAMINE Värvitava pinna pesemine ja eeltöötlus: 1:10 (1 l pesuainet ja 10 L 

vett). 
Väga määrdunud pinnad: 1:1 – 1:5 
Hoolduspesu: 1:15 – 1:20 

KULU Ca 50 m2/1l lahjendamata pesuainega. 
Kulu sõltub pinna poorsusest, määrdumisastmest, õhuniiskusest 
ja muudest teguritest. 

PAKENDID 1 L, 5 L 
OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS RENSA FACADE lahjendatakse veega vastavalt kasutusjuhendile: 

Värvitava pinna pesemine ja eeltöötlus: 1:10 (1 l pesuainet ja 10 L 
vett). 
Väga määrdunud pinnad: 1:1 – 1:5 
Hoolduspesu: 1:15 – 1:20 
Poorsed pinnad, nt töötlemata puit, krohv jms. kastetakse liigse 
pesuaine imendumise ja kiire kuivamise vältimiseks enne 
käsitlemist veega. 
Pesuaine kantakse pinnale karja või madalsurvepihustiga (nt 
aiapritsiga). Pesuainel lastakse toimida u 20 minutit. Tõhusust 
suurendatakse harjamisega. Pesuaine ei tohi pestavale pinnale 
kuivada – vajadusel kastetakse seda uuesti pesuainelahusega. 
Pind loputatakse hoolikalt puhta veega. Survepesurit kasutades 
tuleb vältida puitehitiste: räästate ja puitseinte liigset kastmist. 

    KAITSE RENSA FACADE on tõhus toode. 
Pesuainet kasutades tuleb järgida ohutusnõudeid. Väldi 
kokkupuudet nahaga ning pihustisumu sissehingamist. Kaitse 
silmi pritsmete eest. Rohkem infot saad toote ohutuskaardilt.  
Pesuaine ei kahjusta aiataimi, kui siiski tuleb vältida liigseid 
pritsmeid. Õrnemad taimed tuleks kinni katta või niisutada neid 
veega enne pesuaine kasutamist. 
Pesuaine ei ohusta pestavaid pindu, kuid liigseid pritsmeid tuleks 
vältida. Õrnemaid materjale peab piisavalt kaitsma (nt. riie) ja 
tuleks veenduda materjali ja pesuaine sobivuses. 

    LADUSTAMINE 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.   

 


