
Ei sisäkäyttöön.

Inte i bruk inomhus.

Pledge Teak-
kalusteöljy hoitaa ja puhdistaa 

kaikki lakkaamattomat puupinnat
Pledge Teak-kalusteöljy imeytyy puun huokosiin ja 

kyllästää pinnan likaa ja vettä hylkiväksi sekä syventää puun 
väriä. Sopii kaikille lakkaamattomille puukalusteille ja -pinnoille kuten 

koivu, mänty, tammi, teak, mahonki, kovapuu jne. Huomioi, että öljy 
saattaa sävyttää vaaleita puulajeja punertavaksi. Ei sisäkäyttöön.
Pledge Teak möbelolja vårdar och rengör olackerade träytor. 
Pledge Teak möbelolja tränger in i träets struktur och impregnerar dess yta mot 
smuts och vatten samt fördjupar träets naturliga färg. Passar alla olackerade 
träarter som t.ex. björk, tall, ek, teak, mahogny och s.k hårda träarter. Observera 
att oljan kan färga ljusa trädslag rödaktiga. Inte i bruk inomhus.
Käyttöohje: Lapsiturvakorkki: paina alas ja kierrä samalla. Tasaisen lopputuloksen 
saamiseksi annostele öljy kuivalle  ja nukkaamattomalle liinalle ja levitä öljy tasaisesti 
puun syiden suuntaisesti. Hankaa tahrakohtia ja toista käsittely tarvittaessa.
Bruksanvisning: Barnsäker kapsyl: tryck ner och vrid samtidigt. 
För att uppnå bästa resultat portionera oljan på en torr trasa som 
inte luddar. Bred ut jämnt på hela ytan i träfibrernas riktning och gnid fläckställen. 
Upprepa behandlingen vid behov.
Sisältää/Innehåller: ≥ 30 % alifaattisia hiilivetyjä / 
alifatiska kolväten.
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www.transmeri.fi

250ml

VAARA Sisältää: Hiilivetyjä, C11-C14, n-alkaaneja, isoalkaa-
neja, syklisiä, <2 % aromaatteja. Voi olla tappavaa nieltynä 
ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa 
ihon kuivumista ja halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoi-
tusetiketti. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa 
oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä 
sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten 
määräysten mukaisesti.
FARA Innehåller: Kolväten, C11-C14, 
n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % 
aromater. Kan vara dödligt vid förtäring 
om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad 
kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt 
för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om 
du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Framkalla INTE 
kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren förstörs i 
enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

.4AD
D00-

aege
jc.

6 
41

44
00

 0
46

49
2 

>




