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Obszary stosowania

Do usuwania niepożądanych osa-
dów z płytek, spoin, tynku, kamie-
nia, tworzywa, powierzchni lakie-
rowanych i innych wodoodpornych
podłoży.

Właściwości produktu

Szybko i trwale usuwa pleśnie i ich
ogniska, glony, grzyby, mchy, bak-
terie i zapach zgnilizny.

Sposób stosowania

Oryginalnym roztworem ze spry-
skiwacza spryskać bezpośrednio
powierzchnię z odległości około 15
cm. Jeśli po 15 minutach plamy są
wciąż widoczne, to czynność nale-
ży powtórzyć. W przypadku płytek
i spoin elastycznych należy później
spłukać gorącą powierzchnię wo-
dą.

Wskazówki

Nie spryskiwać tkanin lub roślin.
Czyste metale natychmiast zmyć

wodą.
Nie mieszać z innymi środkami
czyszczącymi. Przez użyciem za-
poznać się z informacjami na te-
mat zasad bezpiecznego stosowa-
nia.

Rodzaj opakowania, zużycie
i trwałość podczas składowania

Rodzaj opakowania
500 ml butelka ze spryskiwaczem
Zużycie:
W zależności od stopnia zanie-
czyszczenia powierzchni.
Składowanie:
W zamkniętym oryginalnym opa-
kowaniu, w miejscu chłodnym,
zabezpieczonym przed mrozem co

najmniej 12 miesięcy.

Ochrona środowiska

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu,
składowania i posługiwania się, jak
również na temat usuwania pro-
duktui ochrony środowiska zawarte
są w aktualnej karcie charaktery-
styki.

baua Nr rej.: N-12218
Kategoria: Środek ochronny do
murów

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0693

Schimmel-Stop
Specjalny środek do usuwania niepożądanych
nawarstwień biologicznych

Dane techniczne produktu

Skład: Wodny roztwór podchlorynu so-
dowego, pochodnych halogeno-
wych, stabilizatorów, środków
powierzchniowo czynnych i roz-
puszczalników

Odczyn pH: ok. 11,5

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.


