
Інформація, що міститься в цьому додатку є описом матеріалів.
Вона містить загальну інформацію на основі нашого досвіду і практики, а не  розглядає якийсь 
один окремий випадок. 
Матеріали, які рекомендовані не можуть бути замінені іншими. 
При потребі скористайтеся нашою технічною підтримкою.  
З появою нових технічних інструкцій, попередні технічні інструкції втрачають свою актуальність.

Технічні інструкції

ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

SÜDWEST Schimmel-Fresser 30485

Сфера застосування: 
Профілактичний дезинфікуючий засіб-спрей для видалення 
цвілі, грибків, плісняви, бактерій, водоростей та продуктів їх 
життєдіяльності.
Підходить для обробки стін, покритих водоемульсійними фар-
бами, стелі, шпалер, що миються, цегляної кладки, деревини 
та пластмас, черепиці, плитки, швів, натурального каменю та 
інших міцних уражених поверхонь. Не змішувати та не викори-
стовувати з кислотами, засобами для чищення туалетів, засо-
бами від вапняного накипу. Можуть утворюватись небезпечні 
випари (хлор).

Властивості:
— видаляє цвіль, мох, водорості, а також грибок;
— при регулярному застосуванні захищає від повторного 
ураження;
— для знищення та відбілення грибків, плісняви, плям від 
вологи, моху, водоростей, бактерій;
— очищає та дезинфікує;
— має відбілювальний ефект.

Колір:       прозорий 

Фасування/розмір тари: 250 мл, 500 мл, 10 л

Розхід: прибл. 100 мл/м2

Діюча речовина: гіпохлорид натрію (47,00 г/кг).

Застосування: 
Нанесення: 
При розпиленні відкрити головку розпилювача.
Перед розпиленням плісняву не видаляти. Мох та інші об’ємні 
забруднення слід видалити. Розпилення проводити на відстані 
5 – 10 см. Якщо після 30 хв після нанесення темні плями не зни-
кають – повторити нанесення. Засохлі залишкові забруднення 
очистити щіткою чи порохотягом. Оброблені поверхні промити 
чистою водою. Поверхні плитки та міжплиточні поверхні можна 
мити вже за 10 хв. після нанесення. Після нанесення засобу, 
головку розпилювача відкрутити та промити водою. Закрити 
упаковку.

Особливі примітки:
Увага! 
Через відбілювальний ефект засіб може спричиняти зміни ко-
льору на тканинах та деревині. Будьте обережні при розпилен-
ні, щоб засіб не потрапив на Ваш одяг.
При застосуванні на кольорових поверхнях, наприклад, по-
верхнях шпалер, їх слід в малопомітному місці випробувати на 
кольоростійкість. Поверхні із високим рівнем поглинання слід 
зволожити водою, щоб засіб не проник до нижніх шарів по-
верхні, а поверхневі залишки змились з поверхні. При першо-
му фарбуванні поверхонь стін та стель рекомендуємо застосо-
вувати фунгіцидний засіб SÜDWEST FungiStop.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Schimmel-Fresser не підпадає під дію директиви.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід под-
бати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продук-
тів харчування, напоїв та кормів для тварин. При шліфуванні 
не вдихати пил.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. 
При попаданні всередину організму негайно звернутися до 
лікаря.

Особливі технічні рекомендації з техніки безпеки:
Готовий засіб для видалення плісняви.
Будьте обережні, засіб містить біоциди.
Перед застосуванням завжди ознайомлюйтесь з інструкцією 
та інформацією про засіб.
Засіб містить кислоти. Застосовувати лише після ознайомлен-
ня з інструкцією та, виключно, для допустимих сфер застосу-
вання.

Застереження: 
H290 – може викликати корозію металу;

H314 – викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей;

H410 – дуже токсичний для водних організмів з тривалим 
ефектом;

P101 – якщо потрібна медична допомога, необхідно мати при 
собі упаковку або етикетку;

P102 – зберігати в недоступному для дітей місці;

P260 – не вдихати туман під час розпилення;

P273 – уникати потрапляння в навколишнє середовище;

P280 – під час роботи із засобом необхідно одягати захисні 
рукавички/захисний одяг/захисні окуляри/респіратор;

P301 + P330 + Р331 – при потраплянні всередину організму про-
мийте рот великою кількістю води. НЕ ВИКЛИКАЙТЕ РВОТУ;
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P303 + P361 + Р353 – ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ (або во-
лосся): негайно зніміть весь забруднений одяг та змийте засіб 
зі шкіри;

P305 + P351 + P338 – ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: Обережно 
промийте очі водою протягом кількох хвилин. За можливості 
видаліть будь-які наявні контактні лінзи;

P310 – при потраплянні всередину організму НЕГАЙНО звер-
ніться за медичною допомогою; 

P501 – утилізувати вміст/контейнер у затвердженому пункті 
утилізації, відповідно до місцевих, регіональних, національних 
та міжнародних правил;

EUH031 – при контакті з кислотами виділяється токсичний газ;

EUH071 – шкідливий для дихальних шляхів. 

Код:  N-12237

Зберігання: 
Відкриті упаковки герметично закрити. Зберігати у сухому, 
прохолодному місці, не довше 24 місяців.

Утилізація: 
Тару із залишками засобу промити водою або здати до ло-
кального місця утилізації. Утилізують лише порожню тару.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, 
або продукції компанії, що не вказана в даній технічній ін-
струкції радо нададуть наші працівники. Через різноманіття 
основ і конкретних технічних умов фарбування на об’єкті в 
даній технічній інструкції всі вони не можуть бути розглянуті. 
За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої 
технічної служби підтримки.
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