
1/2 oldal Műszaki specifikáció 2011. novemberi kiadás  

Penészeltávolító Fűrdőszoba-Konyha Szám: 6201/OF/1111 
 

Optima Forma Kft.  1044 Budapest, Ezred u. 2.  430-3090 
 

 

 

 

A termék rövid leírása:  

Aktív klór tartalmú penészeltávolítószer minden lemosható felületre és szilikon fugára. 

Fehérítő hatású. 
 

Kiszerelési egységek:  

750 ml         
 

 

 

Alkalmazási területek: 

Alkalmas minden lemosható felületre, valamint lemosható diszperziós festékkel festett felületre 

beltérben, elsősorban szaniter helyiségekben. Ideális csempefugákhoz, szilikonfugákhoz. 
 

 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, hagyjuk hatni 15 percet és 

utána a maradékot szivaccal vagy puha törlőronggyal itassuk fel. Euután a felületet vízzel töröljük le és 

teljesen szárítsuk meg az esetleges további munkafolyamat előtt.  

 
 

Fontos utasítások: 

Érzékeny és színes anyagok, (pl. tapéta, szőnyeg, textília, fa, fém) felülete kifehéredhet. Sérült felületű 

csempénél is felléphet elszíneződés. 

Nővénytől tartsuk távol. 

Alkalmazásakor enyhe klórszag keletkezhet, akár 3 napig is érezhető, de alapos szellőzéssel 

csökkenthető. 

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  

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

  

 

Műszaki adatok: 

 

Sűrűség: 1,1 g/ml 

Ph érték: 12-13 

Szín: sárgás folyadék 

Szag: klóros 

Anyagszükséglet: 50-75 ml/m2 

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

Összetétel: 
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< 5 % nem ionos tenzidek, klórbázisú fehérítőszer, vizes fertőtlenítőszer 

100 gramm tartalmaz:  94,2 gr nátriumhipokloritoldat  < 5 % aktív klór 

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

 

Biztonsági előírások: 

Xi 

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek 

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni 

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható 

S 25 Kerülni kell a szembejutást 

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

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

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

orvosnak meg kell mutatni 

Vigyázat! Ne használjuk más termékekkel együtt, mert veszélyes gázok szabadulhatnak fel (klór). 

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. 


