
UAB SMIGĖ  
Švitrigailos g.  31, Vilnius  

Tel./fax. 8 5 213 91 41  
8611 54545 

www.smige.lt, smige@smige.lt  

 
 

BRIOACTION 3 

Grindų ir siūlių valiklis 

   
   

Skiriamosios savybės  

BRIOACTION 3 puikiai tinka marmurui, granitui, keramikai, akmens masės plytelėms ir kitiems 

kietiems paviršiams valyti. Labai efektyvus valant sunkiai išvalomą paviršių (senas purvas, dulkės, 

cemento likučiai, smogo ar atmosferos sukelti nešvarumai, pelėsiai ir kiti organiniai teršalai). 

BRIOACTION 3 grindų ir siūlių valiklis yra veiksminga sanitarinė priemonė, biologiškai skaidoma, 

netoksiška ir nekenksminga aplinkai. Nuplaunama vandeniu. 

BRIOACTION 3 yra skaidriai baltas bekvapis skystis. 

 
Naudojimas  

�        Pirmą kartą naudojant BRIOACTION 3 išbandykite jį ant nedidelio ploto. Tai taip pat padės 

tinkamai parinkti medžiagos išlaikymo ant akmens paviršiaus laiką. 
� Preparatas šepečiu gausiai ir tolygiai paskirstomas ant sauso ir švaraus akmens paviršiaus. 

Vanduo, dulkės bei kiti nešvarumai gali įtakoti  rezultato efektyvumą. Minimalus BRIOACTION 3  

sluoksnis ant valomo paviršiaus turi būti 1 mm. 

� Palikite produktą ant paviršiaus tiek, kiek reikia, atsižvelgiant į užterštumo intensyvumą. Kai 

paviršius labai užterštas, rekomenduotina vidutiniškai laikyti 30-60 min esant 20 ° C. Jei užteršimas 

mažesnis ar aukštesnė patalpos temperatūra, sutrumpinti kontakto su paviršiumi laiką, kad valiklis 

neišdžiūtų. Per tą laiką produktas išvalys paviršių. 
� Nuplaukite vandeniu. Priklausomai nuo paviršiaus nelygumo (lygus, gludintas, šepečiuotas ir t. 

t.), teršalų tipo (cemento likučiai, pelėsis ir t.t.) tikslinga nuskalaujant švelniai patrinti paviršių teptuku ar 

šepečiu, kad netirpios medžiagos pasišalintų nuo grubesnio paviršiaus. 

�  Po chemikalo pašalinimo, jis jau būna išnaudojęs savo efektyvumą ir negali būti pakartotinai 

naudojamas. 

� Tuo atveju, jei liko nešvarumų, pakartokite valymą dar kartą. 
� Siekiant ilgiau apsaugoti paviršių ir pagerinti jo išvaizdą, siūloma greta naudoti kitas  

apsaugines paviršiaus valymo medžiagas (vašką ar impregnantą), kuriomis turėtų būti dengiamas 

išvalytas ir sausas paviršius. 

� Kai kurie itin blizgūs paviršiai po valymo gali dalinai prarasti blizgesį. 
 

Saugojimas  

BRIOACTION 3  turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo 

temperatūra nuo 18º iki 25ºC. Saugoti nuo įvairių šilumos šaltinių, drėgmės bei tiesioginės saulės šviesos. 

Esant palankioms sąlygoms produktas nepraranda savo savybių 12 mėnesių nuo pagaminimo datos 

nurodytos ant taros.  

   

Sauga  

R8 Kontaktuodamas su degiomis medžiagomis gali sukelti gaisrą 
R36 Dirgina akis  

S25 Vengti patekimo į akis  

S26 Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir iškart kreiptis į gydytoją  
   



Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilkėti 
apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama 

valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nuplauti muilu.  

 
Pirmoji pagalba 
AKYS: gausiai plaukite akis švariu vandeniu maždaug 15 minučių. Būtinai kreipkitės į gydytoją.  
ODA: Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite pažeistas kūno dalis dideliu kiekiu vandens. 

Jei dirginimas nepraeina – kreipkitės į gydytoją. Užterštus rūbus būtina atskirai išskalbti prieš vėl juos 

apsivelkant 

ĮKVĖPIMAS: išeikite į gryną orą. Jeigu kvėpavimas dingo ar išlieka nereguliarus – darykite dirbtinį 
kvėpavimą ir skubiai kreipkitės į gydytoją.  
NURIJIMAS: Nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Jei prarijote, skatinkite vėmimą tik gydytojui 

nurodžius. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui.  

   

   

   


