
Сфера застосування:
Дезинфікуючий спрей для видалення цвілі, грибків, плям

від води, водоростей та моху.

Для поверхонь, уражених цвіллю, таких як поверхні,

покриті дисперсійними фарбами, миючими шпалерами,

плиткою, для поверхонь міжплиточних швів, штукатурок

та каменю.

Не змішувати та не використовувати з кислотами,

засобами для чищення туалетів, засобами від вапняного

накипу. Можуть утворюватись небезпечні випари (хлор).

Характеристики:
- 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: безбарвний

Об’єм: 250 мл, 500 мл, 10 л.

Витрати: близько 100мл/м²

Діюча 

речовина:

гіпохлорид натрію (рідка хлорка) 4,5 % Cl

45 г/кг активної хлорки

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 зникають – 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.

Ообливі вказівки щодо використання:
Увага!

Через відбілювальний ефект може спричиняти зміни

кольору на тканинах та деревині. Будьте обережні при

розпиленні, щоб засіб не потрапив на Ваш одяг.

При застосуванні на кольорових поверхнях, наприклад,

поверхнях шпалер, їх слід в малопомітному місці

випробувати на колоростійкість. Поверхні із високим

рівнем поглинання слід зволожити водою, щоб засіб не

проник до нижніх шарів поверхні, а поверхневі залишки

змились з поверхні. При першому фарбуванні

поверхонь стін та стель рекомендуємо застосовувати

фунгіцидний засіб SÜDWEST FungiStop.

Директива 2004/42 Європейського

Парламенту та Ради про обмеження

викиду летких органічних сполук:
Засіб для знищення цвілевих грибків SÜDWEST
Schimmelfresser знаходиться поза межею охоплення
цієї директиви.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарб та лаків

слід подбати про належну вентиляцію.

Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та

кормів для тварин. Уникати контакту з очима та шкірою.

При шліфуванні не вдихати пил.

Берегти подалі від дітей.

При нанесенні засобу слід скористатися захисними

рукавичками, окулярами та захисним одягом.

Уникати потрапляння у водойми чи каналізаційні

системи, а, зокрема, в концентрованому вигляді.

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. Засіб застосовувати лише після

ознайомлення з інструкцією та, виключно, для

допустимих сфер застосування.

При поганому самопочутті звернутися до лікаря. При

контакті зі шкірою добре промити водою. При ковтанні

засобу випити велику кількість води та звернутися до

лікаря. Ознайомити лікаря з етикеткою від засобу.
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Технічна карта

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.



Номер засобу зі вмістом 

біоцидів:
N-12237

Зберігання:
Зберігати в прохолодному та темному місці. Відкриту

тару щільно закривати. Не зберігати протягом тривалого

часу при температурі вище +30ºC. Уникати замерзання.

Утилізація:
Тару із залишками засобу промити водою або здати до 

локального місця утилізації. Утилізують лише порожню 

тару.

Технічні інструкції:
На всі питання, на які ми не відповіли у цій нотатці, радо

дадуть відповіді наші працівники. Крім цього, з

детальних питань просимо звертатися до нашої

технічної служби підтримки.

Станом на  листопад  2013 року.
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