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A termék rövid leírása: 
Vízben oldott aktív klórvegyületet tartalmazó fertőtlenítőszer 
 

Kiszerelési egység: 
400 ml, 5 liter 
 

Színválaszték: sárgás 
 

Tulajdonságok: 
- erős és gyors fertőtlenítő hatású, 
- nem éghető, 
- nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat, 
- a diszperziós falfestékek, illetve a por alapú színes fuga színét kifakíthatja. 
 

Alkalmazási terület: 
Kövezeten, csempén, fugatömítésen, burkolóanyagon illetve a falon lévő penészfoltok eltávolítására 
használja. 
 

A felület előkészítése: 
Az érintett felületről nem szabad kefével eltávolítani a penészt vagy más módon előkezelni. 
 

Feldolgozás: 
A kezelendő területet kb. 20-30 cm távolságból egyenletesen fújja be. Néhány perc elteltével az 
esetlegesen lefolyt felesleget száraz ronggyal itassa fel! Hagyja hatni az anyagot (kb. 30 perc), majd 
óvatosan nedves ronggyal vagy szivaccsal törölje le. 
A fertőzés mértékétől függően a művelet megismétlése indokolt lehet. 
 

Fontos utasítások: 
A fertőtlenítő hatás miatt élőlényekre, növényekre ne fújja rá! 
A penésszel nem fertőzött környező felületeket takarással óvja! 
A termék hatóanyaga magasabb hőmérsékleten lebomlik, ezért hűvös helyen tárolandó. 
 

Műszaki adatok: 
 

Fajsúly (DIN EN ISO 2811-1 ): 1,00 - 1,10 g/cm³ 

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, száraz, 
hűvös, fagytól védett helyen): 

12 hónap 

 

Biztonsági szempontok: 
A Penészölő folyadék izgató hatású. Nátriumhipoklorotot tartalmaz. Savakkal érintkezve mérgező 
gázok keletkeznek. Izgatja a szemet és a bőrt. Bőrrel való érintkezés után alaposan mossa le. 
Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. Védőfelszerelés (védőkesztyű, 
védő szemüveg, védőmaszk) használata szükséges.  
A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegye figyelembe és tartsa be.  
Figyelem! Élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől elkülönítve, valamint a gyermekek elől elzárva 
tartandó! 
 

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 
hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 
felelősséget.  
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,  
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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.  
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.
 


