
                                                                          
                                                              
  
 

                                                       
YYMMPPÄÄRRIISSTTÖÖTTUUOOTTTTEEEETT                                                                                                                        88..11..22002200

  

 
 

Telko Oy    Käyttöohje 
Ympäristötuotteet    versio 1.2020 
PL 43 
FI-02151 Espoo, Finland 

1 

 
Polyuretaanista valmistetun tuotteen käyttö- ja 

hoito-ohjeet 
 
 

Onnittelemme New Pig “Blocker” –suojatuotteen valinnasta. Huolellisesti hoidettuna ja 
oikein käytettynä tämä tuote palvelee useita vuosia. 
 
Uretaanituotteet on suunniteltu vain väliaikaiseen käyttöön (max 8 tuntia). Jokaisen 
käyttökerran jälkeen suojatuote tulee puhdistaa (mahdollisuuksien mukaan) ja varastoida 
asianmukaisesti. 
 
Suositellut varastointi-, käyttö- ja hoito-ohjeet: 
 
A. Tuotteen toimituksen yhteydessä: 
 

1. Tarkista, että tuotteen alkuperäinen pakkaus on ehjä (esim. suojaava muovikalvo) 
ja varmista, että tuote irtoaa vaivatta suojakalvosta tai vahapinnoitetusta 
pahvilaatikosta. 

 
2. Älä milloinkaan anna tuotteen takertua itseensä varastoinnin tai käsittelyn aikana. 

Irrottaminen saattaa vahingoittaa tuotetta. 
 

3. Älä poista suojakalvoa, pidä tuote muovikalvossa aina, kun se ei ole käytössä.  
 

4. Mikäli tuote poistetaan alkuperäisestä pakkauksesta ja sitä säilytetään hyllyssä, 
suojalaitesetissä tai muualla varastossa, pidä tuote aina käärittynä suojaavaan 
muovikalvoon.  

 
5. Mikäli alkuperäisessä pakkauksessa ei ole suojamuovia, tuotteen suojakalvo on 

vahingoittunut tai se poistetaan, suosittelemme käytettäväksi PE-kalvoa, jonka 
paksuus on 0,1 – 0,15 mm. 

 
B. Varastointi: 

 
1. Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa ja suojattuna auringonvalolta.  
 
2. Varastoinnissa tulee välttää:  

 yli 49°C lämpötilaa  

 tuotteen pitkäaikaista altistumista korkealle suhteelliselle kosteudelle (80 – 
100%) tai suoralle auringonvalolle 

 säilytystä tilassa, jossa todennäköisesti on ilmassa kemikaalihöyryjä  
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C. Käyttö: 
 

1. Älä anna tuotteen taittua ja siten koskettaa itseään suojatyötä tehtäessä. ESIM: 
kantaessasi Drainblocker® mustat sivut koskettavat toisiaan 

 
2. Älä käytä sopimattomille kemikaaleille testaamatta ensin. Vaikka tuote toimisikin, 

saattaa sopimaton kemikaali vahingoittaa tuotetta, jopa tehdä siitä 
käyttökelvottoman. Pyydä PIG®:n edustajalta materiaalinäytettä kokeillaksesi 
sopivuutta kyseiselle kemikaalille. 

 
3. Tuote tulee asettaa kuivalle alustapinnalle. Mikäli pinta on märkä, suojan 

pitävyyttä ei voida taata. 
 
4. Vältä käyttämästä tuotetta pitkäaikaisesti (max 8 tuntia). Pitkittyneessä käytössä 

tuote tarttuu alustapintaan kiinni vahvasti ja poistettaessa saattaa tuotteeseen 
syntyä repeämiä.   

 
5. Poistettaessa tuotetta pinnasta on varottava, ettei materiaaliin synny repeämiä. 

Nosta tuote hitaasti ja tarkkaile samalla mahdollisia repeytymisriskejä. On myös 
mahdollista käyttää harkiten irrotustyökaluja, kuten ohutta, leveää talttaa. Vältä 
kuitenkin vahingoittamasta tuotetta. 

 
6. Käytön jälkeen, puhdista huolellisesti tuote ja varastoi aikaisempien kappaleiden A 

ja B ohjeiden mukaisesti. Huuhtele lika- ja roiskejäänteet ennen varastointia. 
Käytä aina suojaavaa muovikalvoa, jolloin tuote ei varastoinnin aikana 
taittuessaan takerru itseensä tai muuhun kappaleeseen. 

 
 

 
 
 


