
6308290 - AIR MAX® ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΌ ΣΠΡΈΥ & ΑΦΡΌΣ ΜΠΟΥΚΆΛΙ 500 ML EN/EL

AIR MAX® ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΌ ΣΠΡΈΥ & ΑΦΡΌΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΌ ΣΠΡΈΥ & ΑΦΡΌΣ ΜΕ ΣΎΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΎ ΑΦΡΟΎ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΆ
ΆΜΕΣΑ ΜΟΎΧΛΑ ΚΑΙ ΆΛΓΗ. ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΆ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Το Αντιμουχλικό Σπρέυ & Αφρός καταπολεμά άμεσα μούχλα και
άλγη σε τοίχους, δάπεδα και αρμούς, τόσο σε εσωτερικούς όσο
και σε εξωτερικούς χώρους. Με τον μοναδικό του συνδυασμό
σπρέι και αφρού, το Αντιμουχλικό Σπρέυ & Αφρός είναι
κατάλληλο για χρήση τόσο σε μεγάλες επιφάνειες, όσο και για
επίμονους λεκέδες και δυσπρόσιτα σημεία. Αποτέλεσμα σε 10
λεπτά.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Τοίχοι, δάπεδα και αρμοί σε χώρους υγιεινής, κουζίνες, υπόγεια
και γκαράζ. Και για εξωτερική χρήση, όπως σε προσόψεις,
μπαλκόνια και ζαρντινιέρες.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
Καταπολεμά άμεσα μούχλα και άλγη Ισχυρή σύνθεση Μοναδικός
 συνδυασμός σπρέυ (μεγάλες επιφάνειες) και αφρού (επίμονοι
 λεκέδες) Αποτέλεσμα σε 10 λεπτά Για εσωτερικούς και
 εξωτερικούς χώρους

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω
των +5°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας:  Do not use on acid-sensitive materials, such
as marble and stone.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:  Μην απομακρύνετε εκ των
προτέρων μούχλα και άλγη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  For 4-6 m² of walls or 12-16 m of joints.
Οδηγίες χρήσης: 
Do not remove mould and algae prior to treatment. Scrape off
moss layers. Pull trigger to unlock the child safety and rotate the
nozzle a quarter turn. Avoid splashes: first prepare nozzle for use
and only then spray. Spray the surface from 3-5 cm and leave
for 10 minutes. In bad cases repeat treatment after 10 minutes.
Clean the treated surface thoroughly with sponge and water.
In case of elastic joints (e.g. silicone sealants) repeat the entire
treatment (spraying and cleaning). After use close trigger by
rotating nozzle downwards into the child safe position.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Stains are not removable.
Σημεία προσοχής:  Cover plants and metal. Avoid splashes on
clothing (bleach stains), on gloss paint (matting) and blinds
(discoloration). Rinse immediately with water in case of contact.
Ventilate well during use. Can cause a brown discoloration on
light-colored elastic joints and on delicate tiles. Use on (spack)
sprayed ceilings and walls is not advisable. Can loosen loose
coatings. It is always advisable to do a test in an inconspicuous
place before use. Do not reuse bottle. Do not use in combination
with other products; it could release dangerous gases (chlorine).
In case of contact with the skin, rinse immediately with water.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Sodium hypochlorite 50 g/l, active
chlorine percentage approx. 5%

Ιξώδες: Υγρό

Πυκνότητα Περίπου: 1.09 g/cm³

Τιμή pH κατά
προσέγγιση
Περίπου:

13

Χρώμα: Ανοιχτό κίτρινο 

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 12 μήνες από την παραγωγή.
Κλείνετε καλά το μπουκάλι και τοποθετείτε το σε όρθια θέση, σε
σταθερό, ξηρό, δροσερό και καθαρό από πάγο μέρος.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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