
 

 
 

NOSOY   

NOSOY  Palkkikuja 4A, 04300 TUUSULA   Puh: 09 275 9299  

www.nosoy.fi    Email: grojet@nosoy.fi    Y‐tunnus: 2856552‐1 

GR-1000 
LIIMAN- JA PURUKUMINPOISTOAINE 
Erikoisliuotinaine liiman, purukumin ja potkujälkien poistoon. Soveltuu kaikille 
vettä kestäville koville pinnoille. Pehmittää purukumin ja liiman, jolloin se on 
helppo irrottaa. Ei vahingoita kumi- eikä kangaspintoja. 

Käyttökohteet 

 Lattiat 
 Seinät 
 ulko- ja sisäkäyttöön 

 tavaroista teippiliiman poisto 
 purukumin poistoon 

 

Käyttösuositus 
Käytetään laimentamattomana, ei liukene veteen. Levitetään puhdistettavalle 
pinnalle sumuttamalla tai liinalla. Pyyhitään tai pestään pinnalta pois. 
Elintarviketeollisuuden käytettävissä kohteissa huolehdittava huolellisesta 
huuhtelusta. Puhdistettu pinta tulee myös neutralisoida pesuaineella, jonka pH 
on n. 7-8 ja huuhdeltava uudelleen. Vanha ja kuivunut liima ja purukumi vaativat 
pidemmän vaikutusajan tai useamman käsittelykerran 

Turvallisuusohjeet 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Görvaras oåtkomligt for barn. 
Helposti syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga. 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan orsaka dåsighet och yrsel. 
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring och 
kommer in i luftvägarna. 
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. -Tupakointi kielletty. Skydda mot värme 
/ gnistor / öppna lågor / heta ytor. - Ingen rökning. 

Jos kemikaalia on hengitetty: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.  
Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och hålla bekväm för andning. 
Jos kemikaalia joutuu silmiin. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolasit, 
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  
Vid ögonkontakt: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det är lätt att 
göra. Fortsätt sköljning.           
Jos kemikaalia on nielty: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.  
Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkningar. 
Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä. 
Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. 
Varoitusetiketin täydentävät. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
Varningsetiketten är kompletterande. EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller 
sprickor i huden. 

TUOTEKOODIT 

KOKO 
TILAUS 
KOODI TUOTE EAN LAATIKKO EAN 

1L  6430075841170 6430075841231 
5L  6430075841187 6430075841248 
25L  6430075841200  
200L  6430075841217  
1000L  6430075841224  

 

TIEDOT 
Pakkauskoot ja -erät: 

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

Tuotetiedot: 
Matalalla kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini. Hiilivedyt, C9-
C11, n-alkaanit, isoalkaanit, 
sykliset <2% aromaatteja, Propan-
2-oil 
 
Tekniset tiedot: 
pH - 
ulkonäkö kellertävä neste 
tuoksu ominainen 
leimahduspiste 14oC 

P-Lausekkeet:  
P102, P302+P352, P210, P273, 
P304+P340, P301+P310, 
P403+P233, P280 

H-Lausekkeet: H226, H304, H336, 
H411, EUH066  
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