FERRO LIESIMUSTA
Aastast 1910

LIESIMUSTA® terasest ja malmist pindade puhastus- ja
hooldusaine, 185 ml / 200 g

Soomes välja töötatud ja toodetud LIESIMUSTA®, rootsi keeles Spis-Svart, on puupliitide,
malmist kaminahjude, tulekollete ja teiste terasest ja malmist pindade puhastamiseks ja
hoolduseks mõeldud aine, mida soomlased on kasutanud juba alates 20. Sajandi algusest.
Toode eemaldab tõhusalt, kuid turvaliselt rooste ja mustuse ning ei kahjusta töödeldavat
pinda.
LIESIMUSTA® abiga puhastad ja töötled näiteks:
 Puupliite ja pliidirõngaid
 Kamina-, ahju- ja tuhaluuke
 Malmist ahjusid
LIESIMUSTA® on VTT tuleohutustestides testitud ja turvaliseks tunnistatud toode, millega
töödeldud pindu võib koheselt kuumutada.
KASUTUSJUHEND:
Loksuta pudelit hoolikalt. Kasuta segamiseks puuvarrast vms. Eemalda terasharja vm
vahendiga lahtine roostepuru ja mustus. Kalla LIESIMUSTA® lapile ja hõõru korraga
väikesele pinnale, kuni rooste ja mustus on kadunud.
Kasuta LIESIMUSTA® võimalikult õhukese kihina. Töödeldud pinda on soovitatav kohe
kuumutada. Looduslikest harjastest harjaga harjamisel tekib mustale pinnale läige.
Vajadusel vedelda LIESIMUSTA® u 1-3 teelusikatäie kuuma veega.
Eemalda plekid seebilahusega niisutatud lapiga.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte hoida toiduainete või loomasööda läheduses. Kaitsta
jäätumise eest.

FERRO LIESIMUSTA® eemaldab rooste ja mustuse ning tekitab pinnale musta kaitsva kihi.
Kasutatakse puupliitide, malmist kaminahjude, ahjuluukide, tuhaluukide, elektripliidi
plaatide, pliidirõngaste jms töötlemiseks.
LIESIMUSTA® annab vastupidava kaitsekihi
ÄRRITAV
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
Kasutada sobivat kaitseriietust ja kaitsekindaid.
Kui ainet on neelatud, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Rooste eemaldamine
Kui rooste on sügavale metalli sisse tunginud, tuleb see enne LIESIMUSTA®-ga töötlemist
mehhaaniliselt eemaldada. Harja pinda terasharjaga või lihvi trelliga, mille otsa on kinnitatud
terasharjastega lihvketas. Harja seni, kuni pind on roostevaba. Puhasta pind tolmuimeja või
harja abil tekkinud tolmust ja purust.
Raputa LIESIMUSTA® pakendit hoolikalt ja kasuta segamiseks naela või sukavarrast. Kalla
LIESIMUSTA® ebemevahale lapile ja hõõru metallpinda tugevasti surudes, väike pind
korraga ja võimalikult õhukese kihina. Töötle selliselt kogu hooldust vajav pind.
Hõõrumiseks võib kasutada ka looduslikust materjalist harjastega harja (kasutamata
kingaharja). Harja abil tungib LIESIMUSTA® näiteks kaminaluukide valmistamisel
kasutatud malmi ebatasase pealispinna mustri vahele.
LIESIMUSTA®-ga võib töödelda jahtunud pinda, kuid parem on, kui töödeldav pind on
kergelt soojendatud.
Vanade loomse rasva plekkide eemaldamine pliidiplaatidelt (laigulised pliidiplaadid)
Sega kokku puhastuslahus, milles on 1 osa sooja vett ja 1 osa vedelat männiseepi. Küüri pliiti
harja või lapiga, männiseep peseb pliidi pealt maha kõrbenud rasva. Loputa männiseebilahus
hoolikalt sooja veega maha, pärast seda kuumuta kergelt, et pliit kuivaks.
Kanna pärast küürimist pliidiplaadile LIESIMUSTA® kaitsekiht, järgi kasutusjuhendit.
LIESIMUSTA® nakkub paremini kuumutatud pinnale.
Kasuta kaitseprille ja kaitsekindaid.

Mida veel LIESIMUSTA® kasutamisel arvestada:
LIESIMUSTA® plekid põrandalt saab maha pesta näiteks seebilahuses niisutatud
riidetükiga.
 LIESIMUSTA® on looduslikke koostisaineid sisaldav hooldusaine, see ei moodusta
värvi- või lakikihti, mille all roostetamine jätkub. Toode ei sisalda isesüttivat
lahustit/linaõli.
 LIESIMUSTA® on Soome Tehnilises Uurimiskeskuses (VTT-s) tuleohtlikkustestides
testitud ja turvaliseks tunnistatud toode.


