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DF-260 
Emäksinen BIOHAJOAVA yleispesuaine 
DF-260 on biologisesti hajoava emäksinen rasvan, lian, saven, 
siitepölyn, noen ja öljyn irrottaja. DF-260 on pesuainetiiviste käsin- ja 
koneellisesti suoritettaviin pesuihin. Ei kuitenkaan vahingoita 
huokoisiakaan maali-, muovi- eikä kumipintoja. Ei sisällä haitallisia 
liuottimia. 

Käyttökohteet 

 lattiat 
 seinät 
 katot  

 käsinpesu menetelmät 
 yhdistelmäkoneisiin 
 sisä- ja ulkokäyttöön 

 

Käyttösuositus 
Käyttöliuos: 0.5dl – 5dl pesuainetiivistettä 10L vettä likaisuudesta 
riippuen. Ei saa käyttää laimentamattomana. Levitä liuos mieluiten 
kuivalle pinnalle. Anna vaikuttaa 1-5 minuuttia, huolehdi että liuos ei 
kuivu pinnalle. Lämmin vesi tehostaa voimakkaasti puhdistustehoa. 
Vahvan käyttöliuoksen kanssa suosittelemme Grojet 
Vaahdonestoaineen käyttämistä. 

Turvallisuusohjeet 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.  
Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Vid hudkontakt: 
Tvättä med mycket tvål och vatten.  

Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos 
silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista. 
Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestånde 
ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja. 

Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta. Använd skyddshandskar / ögonskydd. 

      

      

 

 

TIEDOT 
Pakkauskoot ja -erät: 

 12 x 1L 
 3 x 5L 
 25L kanisteri 
 200L tynnyri 
 1000L IBC kontti 

Tuotetiedot: 
Butoksietoksietanoli <5% 
Kvatäärinen rasva-amiinietoksilaatti 
<15% 
 
Tekniset tiedot: 
pH 11 
ulkonäkö kellertävä neste 
tuoksu hajuton 
tiheys n. 1kg/L 

H ja P-Lausekkeet:  
H319, P102, P305+P351+P388, P208 

Varoitus Varning 

 

 

 

Valmistaja: 
NOSOY 
Palkkikuja 4A 
04300 Tuusula 
Puh: 09-275 9299 
grojet@nosoy.fi 
www.nosoy.fi 
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TUOTEKOODIT 

KOKO 
TILAUS 
KOODI TUOTE EAN LAATIKKO EAN LAVA EAN 

1L 1232 6430075840999 6430075840067  
5L 123 6430075841002 6430075840074  
25L 122 6430075840036   
200L 121 6430075840043   
1000L 140 6430075840050   


