
Twinson produktų atsparumas cheminėms medžiagoms

Žemiau pateikti Twinson produktų sąveikos su įvairiomis medžiagomis rezultatai. 
Bandymams buvo naudojami įvairūs produktai, kurie gali veikti Twinson produktus jų 
eksploatacijos metu.

 Atsparus: produktas nepalieka žymės arba dėmė išnyksta per neilgą laiko tarpą.

 Mažiau atsparus: produktas palieka nežymią dėmę.

 Neatsparus: produktas palieka aiškiai matomą žymę.

Atsparus Mažiau atsparus Neatsparus

Grindų valymo priemonės + vanduo

Koncentruotos balinimo priemonės 
(chloruotas vanduo)

Koncentruotas amoniakas

Druska, naudojama keliams barstyti

Herbicidai

Buitinės langų valymo priemonės

Vait spiritas

Chloruotas vanduo, naudojamas 
baseinuose

Indų plovimo priemonės

Kava

Vaisių sultys

Coca cola

Kakava

Kreida

Sviestas

Pienas

Kremas nuo saulės

Actas

Raudonas vynas

Pomidorų padažas

Vaškas

Cemento valiklis

Silikonas (=silikoninis 
hermetikas)

Akriliniai dažai

Sintetiniai dažai

Batų tepalas

Flomasteris

Deceuninck valiklis

Lūpų dažai

PVC klijai

Įvairios koncentruotos 
rūgštys

Šarmų koncentratai

Acetonas



Izobetadinas

Silikono tepalas

Degalai (dizelinas & benzinas) 
alyvos

Cementas

Sintetinis skiediklis

Grafiti valiklis

Twinson produktų priežiūra

Nepamirškite, kad visos dėmės turi būti išvalytos kaip galima greičiau, naudojant vandenį, 
švelnią valymo priemonę ir kempinę. Žemiau pateikiame valymo rekomendacijas 
įsisenėjusioms dėmėms valyti.

Klasifikacija Produktas Valymo rekomendacijos 
įsisenėjusioms dėmėms (*)

Augalinės, gyvulinės ir kt. 
kilmės riebalai ir aliejai

Sviestas

Pienas

Jogurtas

Alyvuogių aliejus

Salotų aliejus

Fondiu aliejus

Majonezas

Įvairūs padažai

Kepimo aliejus

Kremas nuo saulės

Įvairūs lubrikantai

Automobilinė alyva

Benzinas

Heating oil

Užpurkšti „O CLEAN“ ant 
dėmės, įtrinti ir palikti kelioms 

minutėms. Nuplauti dideliu 
kiekiu vandens.



Degančios medžiagos

Sunkiai įveikiamos dėmės, 
nuosėdos

Įvairūs cukraus turintys 
gaivieji gėrimai

Karštieji gėrimai

Įprastos valymo priemonės

Specialios valymo 
priemonės

Organiniai tirpikliai

Rūgštys

...

Cigaretės

Anglys

...

Pomidorų padažas

Pomidorų tyrė

Spageti padažas

Raudonas vynas

Vaisiai

Tirpiosios sriubos

...

Coca cola

Vaisių sultys

Limonadai

...

Kava

Arbata

...

Grindų valiklis

Balinimo proemonės

...

Cemento valiklis

Deceuninck valiklis

Grafiti valiklis

O CLEAN

Trichloretilenas

Izopropanolis

Tetrahidrofuranas

Dietileteris

...

Atsargiai pašiaušti paviršių 
švitriniu popieriumi, šepečiu ar 

veltiniu (**)

Gerai nušveisti, naudojant 
skiestą baliklį. Skalauti dideliu 

kiekiu vandens.

Rekomanduojama naudoti 
aukšto slėgio plovimo įrangą 

(***)

---

Gerai nušveisti, naudojant 
skiestą baliklį. Skalauti dideliu 

kiekiu vandens.

Atsargiai pašiaušti paviršių  
švitriniu popieriumi, šepečiu ar 

veltiniu (**)

---

Atsargiai pašiaušti paviršių 
švitriniu popieriumi, šepečiu ar 

veltiniu (**)

Atsargiai pašiaušti paviršių  
švitriniu popieriumi, šepečiu ar 

veltiniu (**)



Šarmai

Dažai

Sukietėjusios mežiagos

Sieros rūgštis

Azoto rūgštis

Natrio hidroksidas

Amoniakas

Vandeniniai

Sintetiniai

Silikonas

Klijai

Vaškas

Pašalinti dažų sluoksnį su peiliu 
ir pašiaušti paviršių švitriniu 

popieriumi

O CLEAN

Jei O CLEAN neveikia, pašalinti 
peiliu sukietėjusių medžiagų 
sluoksnį ir pašiaušti paviršių 

švitriniu popieriumi

(*)  Ant Twinson paviršiaus laiku nenuvalytos dėmės gali sudžiūti. Paprastai jos išblunka 
arba visai išnyksta veikiamos išorės sąlygų (saulės, lietaus).

(**) Twinson paviršių reiktų šiaušti griovelių kryptimi. Šiaušiant nuimamas viršutinis 
Twinson sluoksnis, dėl to pasirodo originali neišblukusi Twinson spalva. Šis spalvų 
skirtumas išnyksta ne vėliau kaip po 12 savaičių.  

(***) Galima naudoti aukšto slėgio plovimo įrangą kartu su švelnia valymo priemone (jei 
reikia). Visada nukreipkite vandens srovę išilgai terasinių lentų griovelių. Venkite judesių 
ratu. Nustatykite siauriausią galimą vandens srovę.

Bendra schema

    

Dėmė
išvaloma 

nedelsiant

Palanki situacija.
Dėmė nespėja išdžiūti ar įsigerti 

į paviršių.

Muilo tirpalas + 
vanduo

O CLEAN

Skiesta balinimo 
priemonė



Dėmė
valoma vėliau

Nepalanki situacija.
Dėmė spėja išdžiūti arba įsigeria 

(dalinai) į paviršių.

Nekreipti 
dėmesio

Aukšto slėgio 
valymo įranga

Švitrinis 
popierius


