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Toote infoleht 

OrganoWood® Cleaner 03 

 

Toote kirjeldus 

OrganoWood® Cleaner 03 on keskkonnasõbralikuks liigitatud detergent, mis on mõeldud 

välitingimustes puitpõrandate puhastamiseks. Toode on tihkestuv. See tagab puidule täiendava 

kaitse ja meeldiva puidupinna. OrganoWood® Cleaner 03 sobib kasutamiseks nii üldotstarbelise 

detergendina kergelt määrdunud pindadel kui intensiivse toimega detergendina väga määrdunud 

pindadel. 

 

Kasutamine 

Üldotstarbelise detergendina kasutamine: 1 dl toodet OrganoWood® Cleaner 03 segada 5 liitri 

leige veega. 

 

Intensiivse toimega detergendina kasutamine: 2 dl toodet OrganoWood® Cleaner 03 segada 5 liitri 

leige veega. 

 

Töötlemisjuhised 

Puhastage põrand hoolikalt tolmuimeja või harjaga. Lahjendage toode OrganoWood® Cleaner 03 

vastavalt üldotstarbelise detergendina või intensiivse toimega detergendina kasutamiseks antud 

juhistele põranda määrdumisest olenevalt. Puhastage põrandat lahjendatud detergendiga riide või 

mopi abil. Toodet võib kasutada kombineeritult survepesuga, ent seda pole siiski soovitav teha, 

kuna see võib puitu kulutada. Laske põrandal ilma loputamata loomulikult ära kuivada. Põrandat 

võib jälle kasutada, kui see on täiesti kuiv. 

 

Eelnevalt tootega OrganoWood® Care 02 töödeldud põrandatel ja ostetud OrganoWood® 

Premium puidul on puidu mittemärguvuse taastamiseks vaja teostada järeltöötlus tootega 

OrganoWood® Care 02. 

KIIRED FAKTID 

Füüsiline kuju: vesialusel vedelik 

Värv: kergelt kollakas, läbipaistev 

pH: 9–11,5 

Lõhn: seebilõhn 

Lahjendamine: 1–2 dl toodet lahjendada 5 

liitris leiges vees. 

Koostisained: looduslikud pindaktiivsed 

ained 

Kasutusalad: välitingimustes puitpõrandad 

Säilitamine ja püsivus: hoida suletud mahutis 

toatemperatuuril.  

Keskkond: toode pole liigitatud keskkonnaohtlikuks. 

Kliendikontakt:  

Maaletooja – Osmo Baltic OÜ 

Läike tee 32/2, Rae vald, Peetri alevik, 75312 

Meiliaadress: osmo@osmo.ee 

Telefon: +372 6827 917 

Tootja: OrganoClick AB 

mailto:osmo@osmo.ee
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Selles dokumendis sisalduv info on pärit toote OrganoWood® Cleaner 03 kemikaali ohutuskaardilt, 

OrganoWood AB testitulemustest, aja jooksel akumuleerunud teadmusest ja kogemusest tootega. 

Selles dokumendis sisalduv info ei sobi kasutamiseks lähteinfona ega muude testide või 

süsteemide nõuetekohasuse tõendamiseks. OrganoWood AB ei vastuta toote OrganoWood® 

Cleaner 03 siin kirjeldatust erineval otstarbel kasutamise ega mis tahes viisil valesti kasutamise 

eest. Leiate selle toote infolehe värskeima versiooni OrganoWood AB veebisaidilt 

www.organowood.com.  
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