Fişă tehnică

CL-MOLD
Lichid de curăţat, cu efect antimucegai

Lichid de curăţat special, cu efect antimucegai,
pentru utilizare în spaţii interioare şi exterioare.
Curăţă suprafeţele de mucegai, bacterii şi alge şi le
dezinfectează. Nu are miros şi este prietenos cu
mediul şi cu utilizatorul.

Utilizare preventivă: Se aplică CL-MOLD pe
suprafeţele vopsite, la intervale de timp regulate,
pentru a se asigura protecţia îndelungată a acestora
împotriva dezvoltării de microorganisme.
Utilizare ca dezinfectant: Ca lichid de dezinfecţie,
CL-MOLD se aplică pe suprafeţe diluat cu apă în
proporţie de 1:10.

Domenii de aplicare

Consum

Proprietăţi

Se aplică pe suprafeţe vopsite afectate de mucegai,
dar şi preventiv pentru a împiedica apariţia unor
microorganisme pe suprafaţa vopselei, în spaţii cu
multă umezeală. Este foarte eficient pe suprafeţe
precum ziduri, tavane, piatră naturală, cărămidă,
ciment, piscine etc. Poate fi utilizat şi pentru
eliminarea fungilor şi menţinerea condiţiilor
igienice în spaţii precum bucătării, restaurante,
hoteluri, fabrici sau depozite de produse
alimentare, brutării etc.

15-20 m2/l, în funcţie de absorbanţa suprafeţei.
Ambalaj
Recipiente de 1 litru.
Timp de viaţă - Depozitare
12 luni de la data fabricaţiei, în recipiente închise,
la temperaturi de +5oC până la +35oC, în spaţii
protejate de radiaţia solară şi de îngheţ.

Caracteristici tehnice
Observaţii
Formă:
Culoare:
Densitate:
pH:

lichid
bleu
1kg/l
6-7

• Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă
înscrise pe etichetă.

Mod de utilizare
Ca lichid pentru eliminarea mucegaiului: CLMOLD se aplică nediluat pe suprafaţa afectată de
mucegai, bacterii şi alge, cu ajutorul unei cârpe sau
cu un burete şi se lasă să acţioneze timp de
minimum 24 de ore. După aceea se îndepărtează
resturile de mucegai cu un burete, se clăteşte
suprafaţa cu apă curată şi se lasă să se usuce
complet.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

