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dry-cleaning® 

PENÉSZÖLŐ és ELTÁVOLÍTÓ 
 

 

Alkalmazás: 

 

A dry-cleaning® 
PENÉSZÖLŐ és ELTÁVOLÍTÓ természetes vagy mesterséges ásványi anyagból 

készült felületekről eltávolítja a vizesedés okozta penészt. 

A sikeres kezelés után a probléma újbóli megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le 

valamelyik aqua-stop w®
 hidrofobozálószerrel (pl.: WALL PROTECTOR-ral). 

 

Jellemzők: 

 

Hipoklorit tartalmú tisztítószer.  

 

Külső megjelenés színtelen 

Sűrűség 25 
o
C-on 1,1 g/cm

3
 

Lobbanáspont nem éghető 

pH 11-12 

 

Tárolás: 

 

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen 

anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek, hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. 

 

Feldolgozás: 

 

A tisztítandó felületre ecsettel, szóróflakonból vagy szivaccsal hordja fel a dry-cleaning® 

PENÉSZÖLŐ és ELTÁVOLÍTÓ-t hígítatlanul . 

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes kefével súrolja át a felületet.  

 

Szükség esetén ismételje meg az eljárást. 

 

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le. 

 

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel! 

 

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során! 

 

Figyelem!  

 

Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel. 

 

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat 

előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot! 

 

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 
o
C-ig. 
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Biztonsági intézkedések: 
 

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető. 

 

Acute Tox.     H302: Akut toxicitás: orális    4. kategória 

Aquatic Acute    H400: Akut vízi toxicitási veszély   1. kategória 

Aquatic Chronic    H412: Hosszú távú vízi toxicitási veszély   3. kategória 

Eye Dam./Irrit.           H318: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória 

Eye Dam./Irrit.    H319: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória 

Met. Corr.     H290: Fémekre korrozív hatású anyagok  1. kategória 

Skin Corr./Irrit.    H314: bőrmarás/bőrirritáció    1. kategória 

Skin Corr./Irrit.    H314: bőrmarás/bőrirritáció    1A. kategória 

Skin Corr./Irrit.    H314: bőrmarás/bőrirritáció    1B. kategória 

 


