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TECHNICKÝ LIST 

PENSSELIPESU  

Čistič nářadí 

 

 

  
  

POPIS VÝROBKU  

Bezrozpouštědlový čistící prostředek na čištění malířského nářadí. 

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Na čištění malířského nářadí: štětce, válečky a podobně. 

• Na čištění malířského nářadí používejte nezředěný ihned po ukončení práce. 

Vhodný na odstranění olejových barev, alkydových barev nebo laků a vodou 

ředitelných disperzních barev z malířských nástrojů. Pensselipesu snadno 

odstraní barvu například ze štětců a udržuje štětiny měkké. Přípravek také 

vyčistí mírně zatvrdlé štětce. Nepoškodí dřevo, sklo, gumu ani plasty. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

HUSTOTA  1,0 kg/l, ISO 2811. 

BALENÍ 1l, 5l. 

SKLADOVÁNÍ  Skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před 

vlivem atmosférických podmínek. Přepravná a skladovací teplota 

musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem. 

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  

Malířské nářadí čistěte ihned po použití. Odstraňte přebytečnou barvu ze štětce, např. přitlačením 

štětin ke hraně plechovky. Štětec ponořte do nezředěného čistícího prostředku. Nechte působit 

přibližně 10 minut. Odstraňte přebytečnou směs barvy a Pensselipesu ze štětce a důkladně 

opláchněte vodou. V případě potřeby použijte mýdlo.  

 

Mírně zatvrdlé štětce se také dají čistit pomocí Pensselipesu a to tak, že se namočí do čistícího 

prostředku v uzavřené nádobě po dobu přibližně 24 hodin. V případě potřeby postup zopakujte.  

 

Pensselipesu je možné znovu použít: nechte použitý roztok odstát v uzavřené nádobě, dokud se na 

dně nádoby neusadí sediment. Čirý roztok Pensselipesu potom opatrně nalijte do jiné nádoby.  

 

Malířské nářadí zůstane v dobrém stavu, pokud se uchovává v roztoku Pensselipesu v těsně 

uzavřené nádobě. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. 

Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte 

kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. 
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008:  

Obsahuje: Alkoholy, C9-11, ethoxylované. Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná 

lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte 

ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 

minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

nebo lékaře. Obsahuje 15% nebo více, ale méně než 30%: neiontové povrchově aktivní látky 

a méně než 5%: fosfáty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko,  

Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com  

 

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 

416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz. 

  

 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou 
uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků 
norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu 
faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku 
v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací 
jednostranně bez předchozího upozornění. 
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