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TOOTEKIRJELDUS  1981 
3          14.03.2019 RENSA SUPER 

värvipindade pesuaine 
 

TOOTE TÜÜP RENSA SUPER on tõhus üldpesuaine ehitiste kõikide sise- ja 
välispindade pesuks enne värvimist. RENSA SUPER on aurustuv 
aine, mida pole vaja tingimata veega loputada. Kasutamine on 
lihtne ja kiire: mustus pühitakse maha, 5 minutit kuivamist ja 
värvimine. 
MaalritöödeRYL 2012 järgi maalritööderühm 015. 

KASUTAMINE RENSA SUPER sobib kõikidele värvi- ja ehituspindadele, mis 
taluvad veega pesemist. 
RENSA SUPER on biolagunev. Täidab OECD ja EL nõudmisi 
pesuainete biolaguvusele (OECD 301B, EY 648/2004) 

ERIOMADUSED  
 

TEHNILISED ANDMED  
pH Ca 10 
LAHJENDAMINE Ei lahjendata 
KULU Ca 20 m2/1L pesuainet. 

Kulu mõjutab pinna imavus, määrduvusaste, õhuniiskus jm. 
tegurid. 

PAKENDID 1L, 5L ja 1L pihustipudel 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE RENSA SUPER on kasutusvalmis pesuaine, mida ei lahjendata. 
Kergesti määrdunud pindadel või kohtades, kus vee kasutamine 
ei ole võimalik, sooritatakse puhastus järgmiselt: nuustik või lapp 
immutatakse pesuainega ja pind pühitakse puhtaks. Pind on 
värvitav kohe pärast pühkimist. 
Tugevasti määrdunud ja suurematel pindadel kasutatakse RENSA 
SUPERIT nagu tavalisi pesuaineid: 
Imavad pinnad nagu töötlemata puit, krohv vms niisutatakse 
veega enne pesemist. See väldib pesuaine imendumist ja liiga 
kiiret kuivamist. 
Pesuaine kantakse pinnale harja või madalsurvepihustiga (nt. 
aiapritsiga). Pesuainel lastakse mõjuda u. 10 minutit. Tõhusust 
suurendatakse harjamisega. Pesuaine ei tohi pestaval pinnal 
kuivada, vajadusel lisatakse pesuainet juurde. 
Pärast pesu loputatakse pind hoolikalt veega. Survepesemise 
juures tuleks vältida puitehitiste (räästalauad ja välisseinad) 
liigset niisutamist. 
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    TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE RENSA SUPER on tõhus ja biolagunev toode. Pesuaine 
kasutamisel tuleb siiski olla teatud määral ettevaatlik. Tuleks 
vältida kokkupuudet nahaga ning pihustitolmu sissehingamist. 
Kaitsta silmi pritsmete eest. 
Lisainfot saab ohutuskaardist. 
Pesuaine ei ohusta värvitud pindu ega tavalisi materjale ega 
ehituspindu, kuid liigseid pritsmeid ja voolamist peaks vältima. 
Õrnemaid materjale (nt. riiet) tuleb piisavalt kaitsta ning 
veenduda pesuaine ohutuses materjali suhtes. 
Pesuaine ei ohusta taimi, kuid liigseid pritsmeid tuleb vältida. 
Õrnemaid taimi võib enne pesuaine kasutamist nende läheduses 
kaitsta või kasta veega. 

    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.   

 


