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A termék rövid leírása:  

Aktív oxigéntartalmú penészeltávolítószer. Semleges illatú, elsősorban lakóhelyiségekben, 

hálószobákban,  gyerekszobában történő alkalmazásra. 
 

Kiszerelési egységek:  

750 ml         
 

 

 

Alkalmazási területek: 

Mivel nem tartalmaz klór, és semleges illatú, különösen alkalmas háló- és gyerekszobába, valamint a 

többi lakóhelyiségbe. 

Felhasználható tapétára, vakolatra, falazatra, fára, kőre, kerámiára,, műanyagra, függönyre, stb. 
 

 Felhasználás: 

 Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a penész spórák elterjedését, nem szabad a kezelendő 

felületet lekefélni, vagy más módon előkezelni. 

 A kezelendő felületet kb. 10 cm távolságból alaposan fújjuk le a szerrel, így egy zárt filmréteg 

keletkezik. A szennyeződés mértékétől függően hagyjuk hatni 30-60 percet, erős szennyeződés esetén 

akár egész éjszakát és utána a maradékot szivaccal vagy puha törlőronggyal itassuk fel. Ezután a 

felületet vízzel töröljük le és teljesen szárítsuk meg az esetleges további munkafolyamat előtt.  

 
 

Fontos utasítások: 

Ne használjuk savra érzékeny felületekre, pl. márvány, fémek, növények. 

Használat előtt célszerű próbát végezni. Ha tévesen fújtuk ki, azonnal sok vízzel mossuk le. 

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  

Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást! 

  

 

Műszaki adatok: 

 

Sűrűség: 1,05g/ml 

Ph érték: 2,5-3,5 

Szín: teles, krémes állagú folyadék 

Szag: semleges 

Anyagszükséglet: 50-75 ml/m2 

        a 750 ml falon kb. 10-15 m2-re elegendő 

Összetétel: 

5-15 % oxigén bázisú fehérítőanyag,  < 5 % nem ionos tenzid, foszfonát, fertőtlenítőszer 
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100 gramm tartalmaz: 11 gr hidrogénperoxid 

Tárolás: Hűvös, sötét, fagymentes helyen jól lezárva tároljuk. 

 

Biztonsági előírások: 

Xn ártalmas 

R 22 Lenyelve ártalmas 

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 

S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni 

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni 

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni 

Hidrogénperoxidot tartalmaz 

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99  

 

 

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 

körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 

igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 

hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 

felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre. 

 

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel 

érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, 

nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy 

a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. 

Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok 

gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. 


