
6308292 - AIR MAX® ODSTRANJIVAČ PLIJESNI 500 ML

ODSTRANJIVAČ PLIJESNI
ODSTRANJIVAČ PLIJESNI TRENUTNO UNIŠTAVA PLIJESAN

OPIS PROIZVODA
Odstranjivač Plijesni trenutno uništava plijesan na zidovima,
 podovima, spojevima u zatvorenim i otvorenim prostorima.
 Aktivna pjena uništava najtvrdokornije mrlje na teško
 dostupnim mjestima. Djelovanje vidljivo unutar 10 minuta.

PODRUČJA UPORABE
Prikladno za zidove, podove i spojeve npr. u kupaonicama,
kuhinjama, podrumima, garažama itd. Također prikladno za
vanjsku uporabu uključujući zidove, balkone i tegle za cvijeće.

KARAKTERISTIKE
· Trenutno uništava plijesan 
· Snažna aktivna formula u pjeni 
· Djeluje unutar 10 minuta 
· Za unutarnju i vanjsku primjenu

PRIPREMA
Radni uvjeti:  Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +5 °C.
Zahtjevi za površinu:   Ne upotrebljavajte na materijalima osjetljivim
na kiseline, poput mramora i kamena.
Predobrada površine:  Ne uklanjajte prethodno plijesan i alge.

PRIMJENA
Pokrivenost:  Za 4-6 m² zida ili 12-16 m spojeva.
Upute za uporabu: 
Pripremite raspršivač tako da povučete okidač kako bi otključali
osigurač za dječju zaštitu i okrenite mlaznicu za četvrtinu kruga.
Izbjegnite prskanje: prvo pripremite raspršivač pa tek onda
pošpricajte.
Pripremite raspršivač tako da povučete okidač kako bi otključali
osigurač za dječju zaštitu i okrenite mlaznicu za četvrtinu kruga.
Izbjegnite prskanje: prvo pripremite raspršivač pa tek onda
pošpricajte.
Ne uklanjajte plijesan prije postupka. Povucite okidač kako
bi otključali osigurač za dječju zaštitu i okrenite mlaznicu za
četvrtinu kruga. Izbjegnite curenje: prvo pripremite raspršivač
i zatim pošpricajte. Pošpricajte površinu s udaljenosti 3-5 cm
i ostavite da djeluje 10 minuta. U težim slučajevima ponovite
postupak nakon 10 minuta. Tretiranu površinu dobro očistite
spužvom i vodom. U slučaju odstranjivanja s elastičnih spojeva
(npr. silikonska brtvila) ponovite cijeli postupak (špricanje
i čišćenje). Nakon uporabe zatvorite raspršivač rotiranjem
mlaznice prema dolje u sigurni položaj za djecu.
Mrlje/ostaci:  Mrlje nije moguće ukloniti.
Napomene:  Pokrijte biljke i metal. Izbjegavajte prskanje odjeće
(izbijeljene mrlje), sjajne boje (matiranje) i roleta (promjena
boje). U slučaju kontakta odmah isprati vodom. Tijekom
uporabe dobro provjetravajte. Može prouzročiti smeđu boju na
elastičnim spojevima svijetle boje i na osjetljivim pločicama. Nije
preporučljivo koristiti na prskanim stropovima i zidovima. Može
popustiti labave premaze. Uvijek je poželjno napraviti test na
neupadljivom mjestu prije upotrebe. Ne upotrebljavajte bocu
više puta. Nemojte koristiti u kombinaciji s drugim proizvodima;
mogao bi ispuštati opasne plinove (klor). U slučaju dodira s
kožom, odmah isperite vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza: Natrijev hipoklorit 50 g/l, postotak
aktivnog klora pribl. 5 %

Boja: Svijetložuta

Gustoća pribl.: 1.09 g/cm³

ph - vrijednost pribl.: 13

Viskoznost: Tekuća

ROK TRAJANJA
Najmanje 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje.
Držite dobro zatvoreno i uspravno na stabilnom, suhom i
hladnom mjestu gdje ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primijenjuju naši
proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim
savjetom.
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