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MOSSPROOF
Preparatas pelėsiniam grybeliui ir
dumbliams pašalinti

Savybės ir taikymas
„MOSSPROOF“ tai paruoštas naudoti, intensyvus,
giliai įsiskverbiantis preparatas, skirtas samanoms,
kerpėms, dumbliams ir kitiems mikroorganizmams
nešvarumams
šalinti.
MOSSPROOF
gali
būti
naudojamas ant įvairių statybinių paviršių: sienų,
mūro, stogo dangų, grindinio trinkelių, akmens,
keraminių plytelių ir kt. Be to, preparatas tinka valyti
baseinus,
rūsius,
vonios
kambarius,
terasas,
balkonus, aikštes, valtis ir kt. naudoti lauke arba
patalpose su tinkama ventiliacija. MOSSPROOF yra
bespalvis skystis, jis neturi neigiamos įtakos
naudojamam paviršiui, nekeičia jo struktūros ir
išvaizdos. Jame nėra chloro, todėl jis nesukelia
medžiagų, ant kurių jis tepamas, korozijos.
Naudojimo būdas
Produkto negalima skiesti. Mikroorganizmais labai
užterštą paviršių reikia nuplauti stipria vandens
srove, kad būtų pašalinti silpnai besilaikantys
teršalai. Po džiovinimo nepraskiestą produktą gausiai
tepkite ant mikroorganizmais užteršto paviršiaus, kol
jis visiškai sušlaps, pvz., teptuku, šepečiu, voleliu ar
kempine, ir palikite mažiausiai 6 ir ne ilgiau kaip 12
valandų.

Vėliau
likusios
užteršimo
liekanos
kruopščiai
pašalinamos mechaniškai (pvz., naudojant plovimą
aukštu slėgiu). Jei reikia, po to, kai paviršius visiškai
išdžiūsta, rekomenduojama pakartotinai užtepti
priemonę. Ant paviršiaus, šiek tiek užteršto
mikroorganizmais, gausiai tepkite produktą, kol jis
visiškai sušlaps, pvz., teptuku, šepečiu, voleliu ar
kempine ir palikite mažiausiai 1 valandą. Tada
rekomenduojama
dar
kartą
nuplauti
paviršių
produktu. Tolesni priežiūros darbai, pavyzdžiui,
dažymas ar tinkavimas gali būti atliekami tik visiškai
išdžiovinus
paviršiaus
po
paskutinio
biocido
panaudojimo.
Esant
nepakankamai
ventiliacijai
kambaryje, naudokite tinkamą kvėpavimo takų
apsaugą (kaukes). Išsami informacija apie produkto
toksikologiją ir naudojimą pateikiama duomenų lape
produkto savybės.
Sąnaudos
Maždaug 150 g / m² (t.y. maždaug 150 ml / m²).
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Saugojimas

Atliekų šalinimas

Laikyti ir gabenti vėdinamoje, sausoje ir tamsesnėje
vietoje originaliose sandariai uždarytose ir vertikaliai
stovinčiose talpyklose, esant + 5 ° C iki + 25 ° C
temperatūrai.

Atliekų negalima išpilti į kanalizacija. Produktą galima
išmesti specializuotoje pramoninių atliekų utilizavimo
įmonėje. Panaudotas pakuotes priduokite įgaliotai
įmonei. Pakuotę išvalius galima naudoti pakartotinai.
Rekomenduojama valymo priemonė - vanduo, jei
reikia, su paviršinio aktyvumo medžiagų priedais.

Saugumo rekomendacijos
Saugoti nuo vaikų.

Galiojimo terminas

Pirmoji pagalba
Įkvėpus: išneškite asmenį į gryną orą. Jei reikia,
suteikite medicininę pagalbą.
Nurijus: prarijus, neskatinkite vėmimo. Nedelsiant
praplaukite burną vandeniu ir leiskite aukai gerti
daug vandens. Jei reikia, suteikite medicininę
pagalbą.
Patekus į akis: Nedelsiant praplaukite akis dideliu
kiekiu vandens, kartais pakeldami viršutinius ir
apatinius vokus. Nuimkite kontaktinius lęšius, jei jų
yra ir jei juos galima nuimti. Tęskite skalavimą
mažiausiai 20 minučių. Jei reikia, suteikite medicininę
pagalbą. Išsami informacija apie pirmąją pagalbą
pateikiama produkto saugos duomenų lape.

Preparatą sunaudokite per 12 mėnesių nuo
pagaminimo
datos,
nurodytos
ant
pakuotės.
Pagaminimo data yra partijos numeris.

Techninė informacija
Spalva ir būvis

Veikliosios medžiagos
Tankis

Bespalvis skystis
Alkilo (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas
(ADBAC / BKC (C12-16)) (0,48 g / 100 g)
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT) (0,049 g / 100 g).
Apie 1,005 g/cm³ esant 200C

ph

5-7

Pakuotė

Bakelis 5L, buteliukas 1L, purkštuvas 0,5L

Speciali informacija
Prieš naudodami perskaitykite produkto saugos
duomenų lapą. Gamintojas neturi jokios įtakos
netinkamam medžiagos naudojimui, jos naudojimui
kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei nurodyta
šiame aprašyme. Teisingas ir todėl efektyvus
preparato naudojimas nėra mūsų kontroliuojamas,
todėl garantuojama tik pristatyto produkto kokybė.
Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas neneša
atsakomybės dėl produkto netinkamo naudojimo ar
laikymo patirtus nuostolius.

Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo
turinį, pvz., dėl taisyklių pakeitimų, gaminio
modifikacijų, technikos pažangos ar kitų priežasčių.
„Jurga“ darbuotojai yra įgalioti teikti techninę
informaciją tik ir tik pagal šį techninį lapą.
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje esančios
informacijos, turėtų būti patvirtinta raštu. Jei kyla
abejonių, kreipkitės į gamintoją. Šis gaminio
techninis lapas galioja ir pakeičia visus ankstesnius.
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