Ceresit STOP Penész
Penész eltávolító és tisztító spray
JELLEMZŐI
• Megtisztítja a penészfoltoktól a csempéket és egyéb
burkolatokat, a cement és szilikon alapú fugákat is
• Eltávolítja a szennyeződést, a penészt és a
baktériumokat, mikroorganizmusokat
• Segít megelőzni az algásodást és a mohásodást
• Hígítás nélkül felhasználható
• Nem gyúlékony
• Fertőtlenítőszer
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A termék használható bárhol, ahol penészedést észlel, pl.:
fürdőszobában, tusolóban, medence környékén, alagsorban,
konyhában, falakon, mennyezeten, padlón, teraszon stb.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A Ceresit STOP Penész eltávolító szert a szórófejjel permetezzük a felületre (tartsuk
a szórófejet 3-5cm távolságra a kezelendő felülettől), várjunk 5-10 percet, majd
töröljük le a penészt egy tiszta ruha segítségével. Ismételjük meg ugyanezt a
folyamatot, amennyiben szükséges. A felületen maradt anyagot vízzel öblítsük le.
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
A felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. A termék alkalmas
sokféle burkolat tisztítására. Alkalmazható glettelt, cementes, tégla vagy csempe
felületeken, stb. Néhány textil és nem festett fa burkolat esetén is alkalmazható.
Elszíneződést okozhat egyes festett felületeken, ha tartósan érintkeznek a termékkel.
Az ilyen felületeket, a növényeket és a korrodáló fémeket takarjuk le a termék
használata előtt. Alkalmazás előtt ajánlott próbatesztet végezni a felületeken.
TISZTÍTÁS
A felesleges tisztítóanyag vízzel eltávolítható.
TÁROLÁS
Megfelelő tárolási hőmérséklet: 5-25°C. Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve
tárolandó. Fagyérzékeny.
MŰSZAKI ADATOK
Hatóanyag:
Állaga:
pH-értéke:
Szaga:
Színe:
Sűrűség (20°C):
Eltarthatóság:
Engedélyszám:

30 mg/g nátrium-hipoklorit
folyékony
pH = 12,5 – 13,3
klóros
átlátszó, kissé sárgás
kb. 1,1 g / cm3
24 hónap
BT 001/167/2009

KISZERELÉS
500 ml műanyag flakonban
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Figyelem! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhat fel.
Származási hely: Spanyolország
Alkalmazástechnikai tanácsadás: T.: 30/919-2926

FORGALMAZZA
Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Telefon: (06-1) 372-5555
Fax: (06-1) 209-1543
www.stoppara.hu

A felsorolt adatok a gyakorlati ismereteinken és tapasztalatainkon nyugszanak. Az anyagok eltérősége és a hatáskörünkön kívül fekvő
munkafeltételek miatt minden esetben kielégítő saját kísérletek elvégzését javasoljuk. Jogszerű felelősség nem vezethető le sem
ezekből az utalásokból, sem szóbeli tanácsadásból.

