
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. 
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MELLERUD® SCHIMMEL-VERNICHTER 
Soluţie de curăţare a mucegaiului  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Distruge mucegaiul din locuinţă, saună sau 
piscină. Îndepărtează mucegaiul încă de la 
primele semne, cipercile şi bacteriile. Conţine 
agenţi de albire şi de dezinfectare. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru interiorul locuinţei, saună şi piscină. 
Acţionează imediat pe suprafeţele din gresie, 
faianţă, pereţi, tavane, zidărie, lemn, 
materiale plastice si etanşeizanţi siliconici.  
Pentru suprafeţe dure şi în spaţiile sanitare. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: agenţi de albire pe bază de clor, 
suprafeţe neionice 
pH: 12.0 – 13.0 
Densitate: 1.075 g/cm3 

Consum: depinde de grosimea stratului şi de 
caracterul suprafeţei 
Ambalaj: 0.5 l, recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Nu trataţi în prealabil suprafaţa contaminată 
cu mucegai. Pulverizaţi spray-ul de la o 
distanţă de circa 5cm. Lăsaţi soluţia să 
acţioneze timp de 20 de minute. Clătiţi apoi 
cu apă din abundenţă. Dacă mirosul încă 
persistă, spălaţi din nou cu un burete ud şi 
îndepărtaţi mirosul cu un uscător de păr. 
Recomandare: Testaţi compatibilitatea 
produsului pe o suprafaţă care nu este foarte 
vizibilă. Aplicată pe gresia deteriorată, soluţia 
poate decolora suprafaţa, după aplicarea 
acesteia. 
 
ATENŢIE! 
Conţine clor şi agenţi de albire. Protejaţi 
pielea şi evitaţi stropirea hainelor. Soluţia 
diluată are de asemenea agenţi de albire. 
Nu stopiţi pe suprafeţe din metal, plante sau 
suprafeţe textile. Nu aplicaţi împreună cu alte 
soluţii de curăţat, sau cu produse care conţin 
acizi – se pot degaja gaze toxice. 
Utilizaţi Soluţia MELLERUD pentru 
îndepărtarea mucegaiului – pentru a 
îndepărta mucegaiul de pe suprafeţe 
poroase, care nu pot fi spălate (tapet, lemn, 
suprafeţe vopsite) sau în încăperi fără 
ventilaţie.  
Are proprietăţi de prevenire şi acţionează pe 
termen îndelungat. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
3 ani de la data producţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.
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