63211 - UHU REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS COM
CLORO
REMOVE BOLORES E ALGAS INSTANTANEAMENTE COM EFICÁCIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Removedor de Bolores e Fungos destrói instantaneamente
bolores e algas em paredes, pisos e juntas, no interior e no
exterior. A fórmula de espuma ativa potente destrói a maioria
das manchas persistentes em superfícies de difícil acesso. Efeito
visível em 10 minutos.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Paredes, pisos e juntas em casas de banho, cozinhas, caves,
garagens, etc. Também adequado para aplicações no exterior,
incluindo paredes, varandas e canteiros.
PROPRIEDADES
· Destrói imediatamente fungos, algas e musgo
· A fórmula de espuma ativa destrói as manchas mais
persistentes
· Efeito em 10 minutos
· Para utilização no interior e exterior
PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Não aplicar a temperaturas abaixo dos +5
ºC.
Requisitos da superfície: Do not use on acid-sensitive materials,
such as marble and stone.
Tratamento prévio da superfície: Para bolores e algas, não mexer
na área afectada antes de aplicar o Removedor. Para aplicação
em musgo, raspe primeiro as camadas de musgo.

APLICAÇÃO
Cobertura: For 4-6 m² of walls or 12-16 m of joints.
Instruções de utilização:
Prepare the spray cap by pulling the trigger to unlock the
child safe trigger and rotate the nozzle a quarter turn. Prevent
spattering: always prepare first and only then spray.
Prepare the spray cap by pulling the trigger to unlock the
child safe trigger and rotate the nozzle a quarter turn. Prevent
spattering: always prepare first and only then spray.
Para bolores e algas, não mexer na área afectada antes
de aplicar o Removedor. Para aplicação em musgo, raspe
primeiro as camadas de musgo. De seguida puxe o gatilho
para desbloquear a segurança para crianças e rode o injetor
um quarto de volta. Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare
o injetor para a utilização e só pulverize depois. Pulverize a
superfície a 3-5 cm e deixe atuar durante 10 minutos. Em casos
mais difíceis, repita o tratamento 10 minutos depois. Limpe
bem a superfície tratada com uma esponja e água. No caso de
juntas elásticas (ex.: vedantes em silicone) repita o tratamento
completo (pulverização e limpeza). Depois de utilizar, feche o
pulverizador rodando o injetor para baixo para a posição de
segurança para crianças.
Manchas/resíduos: Não é possível remover as manchas causadas
pelo produto.
Pontos a ter em conta: Antes de utilizar, cubra plantas e
superfícies de metal. Evite salpicar vestuário, plantas, metais,
pinturas esmaltadas e estores. Em caso de contacto, lave
imediatamente com água. As juntas elásticas de cores claras e
os azulejos delicados podem perder a cor. Não é aconselhado
o uso em tectos ou paredes com tinta texturizada. Mantenha
uma boa ventilação durante a utilização. Antes de utilizar, faça
um teste num local pouco visível. Não reutilizar a embalagem.
Não utilizar com outros produtos, pode libertar gases perigosos
devido ao cloro.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Base química:

50 g/l de hipoclorito de sódio,
aproximadamente 5% de cloro
ativo

Cor:

Amarelo claro

Densidade ca.:

1.09 g/cm³

pH ca.:

13

Viscosidade:

Líquida

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Pelo menos, 12 meses após produção.
Guarde a embalagem bem fechada e em posição vertical num
local estável, seco, fresco e sem gelo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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