
PUHDISTUSSOODA

• Maalausta ja tapetointia edeltävään yleiseen puhdistukseen

• Soveltuu kaikille maalatuille pinnoille sisätiloissa

• Voidaan käyttää myös painekyllästettyjen puupintojen puhdis-
tukseen ja märkähiontaan ennen käsittelyä

• Soveltuu myös hopean kiillotukseen

• Lapsiturvallinen korkki

colornova.fi

Yleiseen puhdistukseen ennen maalausta ja tapetointia.

Tuotenumero: 
240083



Käyttöohje

Ennen uudelleen maalausta ja tapetointia: Liuota 1dl Ni-
tor Puhdistussoodaa 5 litraan kuumaa vettä. Puhdista pinta 
sienellä tai harjalla. Anna vaikuttaa muutaman minuutin 
ajan. Huuhtele sitten huolellisesti vedellä. 

Painekyllästetyt puupinnat: Liuota 2dl Nitor Puhdistussoo-
daa 5 litraan kuumaa vettä. Hankaa pinta sienellä tai har-
jalla ja huuhtele huolellisesti vedellä. Puun kuivuttua pinta 
voidaan maalata, öljytä tai käsitellä puunsuojalla.

Hopean kiillotus: Aseta pesualtaan pohjalle pala alumii-
nifoliota. Sirottele altaaseen 0,2dl Nitor Puhdistussoodaa 
1 litraa vettä kohden. Kaada päälle kiehuva vesi ja aseta 
hopeaesineet liuokseen. Odota noin 3 minuuttia. Huuhtele 
vedellä ja kuivaa.

Huomioita ja rajoituksia

Ei sovellu hopealle, jossa on tummia koristeita.

Älä käytä liuoksen tekemiseen alumiinista astiaa.

Nitor Puhdistussooda kuivattaa ihoa, ja sitä käsiteltäessä on 
aina käytettävä suojakäsineitä.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Pakkauksen kierrätys: Sisältö / pakkaus tulee toimittaa 
paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Laimennussuhde:
Ennen maalausta/tapetointia: 
1dl Puhdistussoodaa 5 litraan vettä

Painekyllästetyt puupinnat: 
2dl Puhdistussoodaa 5 litraan vettä

Hopean kiillotus: 
0,2dl Puhdistussoodaa 1 litraan vettä

Riittoisuus: 750g = 10-50m2

Pinnan huokoisuus vaikuttaa 
riittoisuuteen

Kuivumisaika: 12-24h

Kuivumisaika riippuu puhdistettavan 
pinnan huokoisuudesta

Käsittelylämpötila:
Alkaen +10 °C

Pakkauskoko: 750g

Nitor Puhdistussooda on tarkoitettu pintojen 
maalausta tai tapetointia edeltävään yleiseen 
puhdistukseen. Soveltuu kaikille maalatuille pin-
noille sisätiloissa.

Nitor Puhdistussoodaa voidaan käyttää myös 
painekyllästettyjen puuritilöiden ja huoneka-
lujen puhdistukseen ja märkähiontaan ennen 
käsittelyä.

Soveltuu myös hopeaesineiden kiillotukseen.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi 

PUHDISTUSSOODA

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 kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. 
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä 
tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 10/2019.

Puhdistussooda -tuotteen lisäksi 
tarvitset:

Ämpäri / muu astia (ei alumiini)

Sieni / harja

Vettä

Suojakäsineet ja -lasit

(Alumiinifolio hopean puhdistukseen)

Sisältää:
Natriumkarbonaatti


