
Informatii Tehnice

Schimmelvernichter
Solutie contra mucegai, bacterii, ciuperci si alge pe baza de clor

Descrierea produsului
Kluthe Schimmelvernichter elimină în mod independent mucegaiul, ciupercile, petele de
mucegai, bacteriile și algele din plăci, piatră, îmbinări, pereți, lemn, materiale plastice și în
întreaga zonă sanitară.

 Distruge mucegaiul, ciupercile, bacteriile și algele
 Efect imediat
 Cu efect de albire

Date Tehnice
Forma de livrare Lichid limpede si incolor Densitate (20 °C) aprox. 1,0 - 1,01 g/cm3

Marime ambalaj 500 ml
Valoare pH
(Concentrat.) aprox. 9

Depozitare [1] Aprox 5 ani se poate pastra Valoare pH (1 %) 7,2
Cod Gisbau GU0 Cod deseu [2] 070 601
[1] Poate fi păstrat la +5 ° C până la + 30 ° C, uscat și în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.
(2) Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

Compozitie Hipoclorit de sodiu <5% Cl activ (mai puțin de 50 g / L CI activ)

Ingrediente Apa si hipoclorit de sodiu
(conform regulamentului
cod detergent
(EG) Nr. 648 / 2004)

Informatii despre utilizare si aplicare
Aplicare Pulverizați zonele infestate cu mucegaiuri folosind Kluthe - Schimmelvernichter de la o

distanță de aproximativ 5-10 cm. După aproximativ 30 de minute de expunere, clătiți zona
tratată cu apă și ștergeți-o cu o cârpă umedă. Dacă există mult mucegai, repetați procesul
și, dacă este necesar, refaceți cu un burete sau o perie.

Când este utilizat, există un ușor miros de clor care poate dura până la 3 zile. Aerisiți
încăperile suficient.

Atentie Suprafețele sensibile și colorate precum tapet, textile, covoare, îmbrăcăminte,
metale, lemn și plăci cu suprafețe deteriorate pot provoca decolorarea. Protejați
zonele care nu trebuie tratate cu solutia prin pulverizare.
Nu lăsați soluții concentrate sau diluate să ajungă pe iarbă, plante ornamentale și evitați
infiltrările inutile în sol. Nu utilizați în iazuri sau acvarii.

Post aplicare Pentru a proteja suprafețele curățate de infestarea reînnoită pe termen lung,
vă recomandăm tratamentul de protectie impotriva mucegaiului folosind Kluthe
Schimmelvernichter.

Curatarea
Instrumentelor Curățați instrumentele cu apă imediat după utilizare. După ce utilizați instrumentele

deșurubați capul de pulverizare și clătiți cu apă.

Indicatii
De remarcat
in mod special Înainte de utilizare, efectuați o evaluare a impactului într-un loc vizibil de pe

Rețineți zona de tratat. Folosiți biocide în siguranță. Întotdeauna înainte de utilizare
Citiți etichetarea și informațiile despre produs Construcție A-Nr.: N-23268

Indicatii
speciale Purtați mănuși speciale de protecție . Dacă este înghițit, solicitați imediat sfatul medicului

si aratati ambalajul sau eticheta. În caz de contact cu ochii, spălați-vă imediat bine
Cu multa apa și solicitați sfatul medicului. Nu inhalați vapori / aerosoli. Nu lasati
intrarea in sol si canalizări. Evitați contactul cu ochii și pielea. Atenţie! Nu
Utilizați cu alte produse deoarece pot fi eliberate gaze periculoase (clor).
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Eliminare Eliminați reziduurile lichide în conformitate cu reglementările oficiale privind eliminarea
deșeurilor (cod de deșeuri nr. 07 06 01).

Consutanta In cuprinsul acestor informatii nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de
Tehnica vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica

contactand : E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Puteti accesa cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice la
http://produkte.conticoatings.com/4005941056921 sau pe Smartphone (QR-Cod scanat).

Observatie Informațiile din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală.
Datorită multitudinii de influențe posibile la procesarea și utilizarea produselor noastre,
acestea nu exonereaza utilizatorul de propriile teste și încercări. Din informațiile noastre nu
poate fi obținută o asigurare obligatorie din punct de vedere juridic a anumitor proprietăți
sau a adecvării pentru un anumit scop. Este responsabilitatea destinatarului produselor
noastre să respecte orice drepturi de proprietate, precum și legile și reglementările
existente.
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