
Osmo Color Terassipesu on helppokäyttöinen, nopea-
vaikutteinen ja tehokas pesuainetiiviste sekä öljyttyjen 
että käsittelemättömien puupintojen puhdistukseen ul-
kona. Terassipesu on täysin biologisesti hajoava, eikä 
se muodosta kalvoa puun pinnalle.

TUOTE
8025 Väritön 

KÄYTTÖKOHTEET
Tuote on tarkoitettu puupintojen, kuten terassilaudoi-
tusten, pihakalusteiden, aitojen, ulko-ovien yms., puh-
distamiseen. 

KOOSTUMUS
5–15 % anionisia tensidejä, < 5 % ionittomia tensidejä 
ja säilöntäaineita (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINO-
NE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

pH-arvo laimentamattomana: 10,9 (20 °C)

VARASTOINTI
Tuote säilyy vähintään 5 vuotta säilytettäessä kuivas-
sa ja lämpimässä tilassa. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n 
lämpötilassa. 

ESIVALMISTELU
Poista irtolika pinnalta harjaamalla.

KÄSITTELY
Annostele Terassipesua haaleaan veteen suhteessa 
1:25, kun pinta on vain kevyesti likainen. Lisää pesuai-
neen annostusta pinnan likaisuuden mukaan. Älä käytä 
pesuainetta laimentamattomana. Voimakkaan lian puh-
distukseen voit käyttää jopa laimennussuhdetta 1:1. 

Hankaa puupintaa puun syiden suuntaisesti teras-
sinpesuharjalla tai pehmeällä juuriharjalla. Voit käyt-
tää pesuun myös terassipesuria, ei kuitenkaan pai-
nepesuria. 

Pese pieniä alueita kerrallaan, jotta lika ei ehdi 
kuivua takaisin pintaan. Huuhtele irronnut lika pinnal-
ta puhtaalla vedellä. Huuhtelussa voit käyttää apuna 
puutarhaletkua.

HUOMAA. Vältä suoraa kosketusta koriste-esineisiin 
tai ruokakasveihin. 

Pesuaine ei pese puun luonnollista harmautta pois 
pinnasta. 

Käsittele puhdas ja kuivunut pinta tarvittaessa tar-
koitukseen sopivalla Osmo Color -puuöljyillä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Pese työvälineet vedellä ja saippualla.

RIITTÄVYYS
1 litra riittää noin 30–100 m² puhdistukseen riippuen 
pinnan likaisuudesta.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
Täysin tyhjän astian voi kierrättää. Tuotteen jäämät toi-
mitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen. 

TURVALLISUUSOHJEET
Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkin-
nällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käyttöturvalli-
suustiedote toimitetaan pyynnöstä.

PAKKAUSKOOT 
1,0 litra ja 5,0 litraa

TERASSIPESU
Vaivattomaan puupintojen 
puhdistukseen ulkona.

TYÖOHJE



Valmistaja
Osmo Holz und Color GmbH &Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan 
tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, 
mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä 
edellyttää.
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Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com
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