
MAALARINPESU

• Maalausta edeltävään lian ja rasvan tehokkaaseen puhdistukseen

• Käytetään sellaisenaan Nitor Pesukankaan kanssa, ei laimenneta

• Ei vaadi huuhtelua*

• Soveltuu kaikille maalatuille seinille, katoille ja kalusteille ym.

• Ei haalista / himmennä puhdistettavaa pintaa 

• Ympäristömerkitty - ei vahingoita vesieliöitä tai kasveja

* Vesihuuhtelusta ei ole haittaa. Puhdistusliinaa kannattaa huuhdella välillä vedellä.

colornova.fi

Ympäristömerkitty alkaliinipohjainen valmis käyttöliuos 
maalausta edeltävään puhdistukseen. Ei vaadi huuhtelua.

SUIHKEPULLO & TÄYTTÖPULLO, VALMIS SEOS

Tuotenumero: 
2265634 (1L suihkepullo)
226564 (1L täyttöpullo)
2265658 (pesukangas)



Käyttöohje
Suihkuta Nitor Maalarinpesu -ainetta suoraan puhdistettavalle 
pinnalle. Pyyhi pinta Nitor Pesukankaalla tai vastaavanlaisella 
nukkaamattomalla liinalla. Anna kuivua ja maalaa. Jälkihuuhte-
lua ei tarvita.

Pestessäsi isoja pintoja kostuta pesukangasta välillä Nitor 
Maalarinpesulla. Kun pesukangas likaantuu, sen voi huuhdella 
puhtaaksi maalarinpesulla/vedellä ja vääntää sopivan kosteaksi.

Puhdistettaessa ikkunanpuitteita lasi on huuhdeltava vedellä 
puhtaaksi viipymättä.

Huomioita ja rajoituksia

Voidaan käyttää pintojen puhdistukseen myös ulkokäytössä, 
mutta tuotteen koostumus ja ominaisuudet on suunniteltu 
ensisijaisesti sisätiloissa yleisesti esiintyvän lian ja rasvan puh-
distukseen.

Suojattava jäätymiseltä.

Tyhjä pakkaus kierrätetään muovipakkauksena.

Riittoisuus:

1L = n. 20m2

Kuivumisaika: 1-2h

Kuivumisaika riippuu puhdistetta-
van pinnan huokoisuudesta

Käsittelylämpötila:

Alkaen +10 °C

Pakkauskoko: 1L

Bra Miljöval -ympäristömerkitty Nitor Maalarinpesu 
on tarkoitettu pintojen maalausta edeltävään puh-
distukseen liasta ja rasvasta. Liuosta käytetään sel-
laisenaan yhdessä Nitor Pesukankaan kanssa. Nitor 
Maalarinpesu on soodapohjainen (alkaliinipohjai-
nen) puhdistusaine.

Nitor Maalarinpesu soveltuu kaikille maalatuille ja 
lakatuille pinnoille. Puhdistaa haalistamatta ja him-
mentämättä maalatut seinät ja katot sekä erityisesti 
kiintokalusteet, kuten ikkunanpuitteet ja ovipinnat.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi 

MAALARINPESU

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat 
tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja 
sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. 
Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän 
omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. 
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä 
tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 07/2019.

SUIHKEPULLO & TÄYTTÖPULLO, VALMIS SEOS

Maalarinpesu -tuotteen lisäksi 

tarvitset:

Nukkaamaton liina, esim. Nitor 
Pesukangas 

(Vettä)

Ei sisällä myrkkyjä, biosideja 

eikä orgaanisia aineita.

Sisältää:

(EY) N:o 648/2004:

<5% amfoteeriset pinta-aktiiviset 
aineet

<0,5% hajusteet


