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Savybės ir paskirtis

Preparatas skirtas silikonų, skiedinių, plytelių glaistų, 
vidinių ir išorinių sienų valymui pelėsių ir grybelio 
augimo vietose. Pašalina tamsias paviršiaus apnašas 
dažnai išliekančias net po grybelio ar pelėsio 
pašalinimo.

Naudojimo būdas

Atrakinkite purškimo antgalio užraktą. Užpurkškite 
ant pažeistos grybelio ar pelėsio vietos, palikite 
kelias minutes, tada nuvalykite šepečiu, kempine ar 
pan. Po plovimo paviršių nuplaukite vandeniu. Po 
valymo purškimo antgalį užblokuokite. 

Dėmesio! Naudokite asmenines apsaugos priemones. 
Prieš naudojimą patikrinkite pagrindo reakciją į 
preparatą.

Saugojimas ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti vėdinamoje ir sausoje vietoje, 
šešėlyje, originalioje sandariai uždarytoje ir 
vertikalioje, etikete pažymėtoje pakuotėje, esant + 5 
° C ir + 25 ° C temperatūrai. Preparatas negali būti 
laikomas kartu su rūgštimis.

Saugos rekomendacijos

Gali sukelti metalų koroziją. Smarkiai nudegina odą 
ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali 
pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam 
vaikui. Labai toksiška vandens organizmams. 
Kontaktas su rūgštimis išskiria toksiškas dujas. 
Naudokite tik perskaitę ir suvokdami visas saugumo 
priemones. Neįkvėpkite skysčio garų. Venkite 
patekimo į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines / 
apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido 
apsaugą. P303+P361+P353 – PATEKUS ANT ODOS 
(arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus 
užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti 
vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir 
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotę laikyti 
sandariai uždarytą. Turinį / konteinerį priduokite 
įgaliotam atliekų tvarkytojui laikantis nacionalinių 
taisyklių.
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Galiojimo terminas

Preparatas turi būti sunaudotas per 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Gamybos data yra partijos numeris. 

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis skaidus šviesiai gelsvas skystis su charakteringu aštriu 
chloro kvapu

Tankis min. 1,18 g/cm³ esant 200C 

ph 10,0 – 12,0 1% vandens tirpalas 

Pakuotė 0,5L purkštuvas

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo 
metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos 
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite 
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias 
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš 
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo 
techninės konsultacijos skyriumi. Visi techniniai 
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų 
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C ir 
50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytas 
produkto vartojimas reiškia tinkamai paruoštą, lygų 
pagrindą. Gamintojas neturi įtakos netinkamam 
medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais 
ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. 
Teisingas ir efektyvus preparato naudojimas nėra 
mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma

tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas ar jo 
įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais 
už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto 
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, pasikeitus 
reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei 
pažangai ar kitomis priežastims. Jurga darbuotojai 
turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal 
šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo 
šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti 
patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į 
gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir 
pakeičia visus ankstesnius.
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