
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

MELLERUD ALGEN - UND MOOS - 
ENTFERNER 
Soluţie pentru îndepărtarea algelor 
şi muşchiului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Înlătură reziduurile verzi, precum alge, 
muşchi şi praf. Previne formarea de noi 
alge, muşchi şi formaţiuni verzi. Înlătură 
învelişurile alunecoase, precum şi 
murdăria de la plante şi copaci. Neutru, 
fără acizi şi fără clor. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Indicat pentru suprafeţe din piatră, lemn, 
sticlă, beton sau ceramică. Potrivit şi 
pentru obiecte sanitare. Pentru piatră 
naturală şi artificială precum granit, gresie, 
produse compozite din piatră, beton, ipsos, 
clincher. Curăţă mobila de grădină, 
trotuarele, căile de acces, scările, gardurile, 
ţiglele, pereţii şi faţadele. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi 
cationici pe bază de apă 
pH: aprox. 7,0 (neutru) 
Densitate: aprox. 1.0 g/cm3 

Consum: 1,0 l este potrivit pentru 10-15 
m2; diluat în concentraţie de 1:10 este 
potrivit pentru 100-150 m2, în funcţie de 
modul de utilizare şi de caracteristicile 
suprafeţei 
Ambalaj: 1,0l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Pulverizaţi soluţia nediluată (max. 1:10) 
utilizând un pulverizator de grădină sau o 
stropitoare. Nu clătiţi cu apă. Distribuiţi 
uniform. Acţionează singur. Lăsaţi să 
acţioneze cel puţin 24 ore. Poate fi lăsat să 
acţioneze pe o perioadă de mai multe zile. 
Înlăturaţi reziduurile cu o perie aspră sau 
cu o mătură. 
Recomandare: Suprafaţa trebuie să fie 
uscată înainte de tratament. Dacă plouă în 
decurs de 4 ore de la tratament, trebuie 
reaplicată Soluţia MELLERUD pentru 
îndepărtarea algelor şi muşchiului.  
Clătiţi bine cu apă dacă utilizaţi pe 
suprafeţe sintetice. Aplicaţi soluţie de 
curăţare nediluată (1:10). 
Aşteptaţi până când suprafaţa este uscată 
înainte de a aplica un alt strat. Apoi puteţi 
vopsi suprafaţa fără a o curăţa înainte. 
Atenţie! Evitaţi contactul direct cu flori, 
plante şi iarbă. În caz de contact, clătiţi 
bine şi udaţi florile cu apă din abundenţă. 
Soluţia este sigură pentru animalele de 
casă după ce s-a uscat. Substanţă toxică 
pentru peşti. 
Aplicarea optimă este de 1:10 soluţie 
nediluată aplicată cu un pulverizator de 
grădină. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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