
 

 

Produs de curăţat 
mucegaiul -cu clor activ- 

 

Îndepărtează mucegaiul, muşchiul, algele, petele de cafea, ceai, vin roşu, etc. 
 

 

Garantăm calitatea ireproşabilă a produsului nostru, însă datorită diversităţii 
condiţiilor locale, nu putem garanta şi procedeele de utilizare aplicate. 
Aplicaţi în principal pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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PRODUS: 
Produs dezinfectant pentru uz casnic. Conţine hipoclorit de sodiu 4g/100g. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Curăţă mucegaiul, muşchiul şi algele, petele de cafea, ceai, vin roşu etc. de pe rosturi, clincher, dale, 
tencuieli, beton, pietre naturale sau artificiale. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Suprafaţa de curăţat trebuie să fie uscată şi fără pete de grăsime. Obiectele din jur, ca plante, piese 
metalice, stofe, tapiţerii, trebuie acoperite. Eventualii stropi de substanţă trebuie clătiţi cu multă apă. 
Produsul de curăţat mucegaiul trebuie pulverizat pe locurile afectate de la aprox. 10 cm distanţă şi lăsat 
să acţioneze aproximativ 30 de minute. După aceea se curăţa imediat cu multă apă curată. La pete 
rezistente se va repeta procedura, dacă mai există locuri întunecate. Mucegaiul vechi se curăţă cu 
dificultate. Din acest motiv trebuie ca zonele afectate de mucegai să fie tratate cât mai repede cu putinţă. 
Acolo unde există pericolul decolorării (albirii) suprafeţelor sensibile, vă recomandăm să faceţi mai întâi 
un test pe o suprafaţă mai ascunsă. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. soluţie de hipoclorit de sodiu, 4g/100g. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni 
oculare grave. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, 
ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P262 
Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU 
OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi 
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P403+P233 A se depozita într-un spaţiu 
bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform 
regulamentelor locale. Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase 
(clor). baua:Reg.-Nr. N-48079 
Transport: UN 1791 HIPOCLORIT ÎN SOLUŢIE, 8, III, PERICULOS PENTRU MEDIU (E) 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
circa 24 luni. Vezi data fabricaţiei pe fundul sticlei. A se depozita ferit de îngheţ. 
 
CONSUM: 
în funcţie de necesitate. 
 
CONŢINUT: 
500 ml. 
 

 
 


