
LEVÄ- JA SAMMALEENPOISTO

• Riittoisa tiiviste

• Liitetään puutarhaletkuun

• Liittimessä automaattinen annostelu

• Poistaa tehokkaasti kaikenlaisen kasvuston useimmilta pinnoilta

• Ei värjää eikä syövytä ikkunapintoja

• Liittimeen saatavissa täyttöpakkaus uudelleenkäyttöä varten

colornova.fi

Alkalinen puhdistusaine, joka poistaa muun muassa 
levän, homeen ja muun kasvuston seinäpinnoilta, 
katoilta, kivetyksiltä sekä muilta vastaavilta pinnoilta.

JET-LIITIN, TIIVISTE

Tuotenumero: 
288063 (1L)

226810 (2,5L)



Käyttöohje
Poista suuret kasvustoesiintymät ennen pinnan käsittelyä. Liitä 
puutarhaletku liittimeen. Säädä vedenpaine täysille ja käännä kah-
va myötäpäivään. Suihkuta käsiteltävälle pinnalle tasaisin, kaarevin 
liikkein. Jos sisältö tyhjentyy liian nopeasti: alenna hieman letkun 
vedenpainetta. Jos vedenpaine on alhainen: varmista, että letku on 
mahdollisimman lyhyt ja säädä vedenpaine täysille.

Jälkikäsittelyä ei tarvita lievissä tapauksissa, sää ja tuuli viimeistele-
vät työn. 

Puhdistuksessa ennen uusintamaalausta sekä laajan kasvuston/
likaantumisen yhteydessä: Anna vaikuttaa vähintään 1 vuorokausi 
ennen kuin harjaat tai huuhtelet käsitellyt pinnat puhtaiksi vedellä. 

Toistuvassa käsittelyssä aineen jättäminen pinnalle tehostaa vaiku-
tusta.

Huomioita ja rajoituksia

Vinkki: Säästä liitin täyttöpakkausta ja uudelleenkäyttöä varten.

Kerää vuodot talteen.

Vältä roiskeita lasille ja kasvien päälle. Jos niitä kuitenkin tulee, 
huuhtele roiskeet pois vedellä.

Säilytys viileässä ja suojassa jäätymiseltä.

Pakkauksen kierrätys: Sisältö / astia tulee hävittää ongelmajätteenä.

Laimennussuhde
(käsin laimennettaessa):
1 osa tiivistettä ja 4-5 osaa 
vettä

Riittoisuus:
1L tiivistettä = n. 50-75m2
2,5L tiivistettä = n. 125-185m2

Käsittelylämpötila:
Alkaen +10 °C

Pakkauskoot: 1L ja 2,5L

Alkalinen puhdistusaine, joka poistaa levän, homeen, 
jäkälän, rasvan, noen, mustat pisteet, muun kasvuston 
ja lian aidoista, julkisivuista, katoilta, kivetyksiltä, hauta-
kivistä, tiilipinnoilta, ulkokalusteista, markiiseista, maa-
latuilta pinnoilta jne.

Huopakattopinnat sekä alumiiniset ja muut kevytme-
tallipinnat on huuhdeltava vuorokauden kuluessa. Ei 
värjää eikä syövytä ikkunapintoja.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi 

LEVÄ- JA SAMMALEENPOISTO

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot 
perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä 
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden 
asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat 
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemuk-
set, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän 
tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. 
Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 02/2019.

JET-LIITIN, TIIVISTE

Levä- ja Sammaleenpoisto 
-tuotteen lisäksi tarvitset:

Puutarhaletku

Vettä 

(Harja)

Sisältää: 
Ionittomia tensidejä 1-5%
Katonisia tensidejä 1-5%
Kompleksinmuodostajia 
5-10%
Natriumhydroksidia <2%


