
 

 

Soluţie de curăţat muşchiul 
şi algele -concentrat- 

 

Este suficient pentru aproximativ 150 m² 
 

 

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: 
Dezinfectant lichid pentru uz casnic. Îndepărtează muşchiul, algele şi petele de verdeaţă. Produsul are un 
efect preventiv, de durată. Conţine agenţi tensioactivi neionici <5%, agenţi tensioactivi cationice 5-15%. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE: 
Se foloseşte pe suprafeţe precum zidării, tencuieli, clincher, dale, pietre naturale sau artificiale, beton, 
plăci de terasă, pietre funerare etc. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
O parte din concentrat se diluează, în funcţie de gradul de murdărie, în 9 – 20 părţi apă şi se amestecă 
bine. În prealabil se vor îndepărta mecanic straturile mai groase de verdeaţă sau depunerile dure de 
murdărie. Produsul diluat conform indicaţiilor se aplică până la saturaţie şi se lasă să acţioneze minim 24 
de ore. După aceea, sub acţiunea automată a substanţei, suprafeţele vor deveni curate şi fără depuneri. 
Se recomandă aplicarea soluţiei cu o stropitoare, un vermorel sau un pulverizator. Resturile de verdeaţă 
dispar la ploaia următoare sau pot fi clătite cu apă. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. Benzalkonium Chloride 5,5g/100g. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 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. baua:Reg.-
Nr. N-48078 După utilizare, curăţaţi aparatele de lucru cu apă. 
Transport: UN 3265 LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A. (CATIONIC SURFACTANT 
(BENZALKONIUM CHLORIDE)), 8, III, PERICULOS PENTRU MEDIU (E) 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
aproximativ 36 luni. Vezi data fabricaţiei pe partea inferioară a sticlei. A se feri de îngheţ. 
 
CONSUM: 
1 litru este suficient pentru aproximativ 50-150 m², în funcţie de gradul de murdărie. 
 
CONŢINUT: 
1 L. 
 

 
 


