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MELLERUD SCHIMMEL ENTFERNER 
AKTIV GEL 
Soluţie pentru îndepărtarea 
mucegaiului – gel activ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Noul gel activ pe bază de oxigen înlătură 
mucegaiul şi petele de mucegai. Produs 
dezinfectant. Pătrunde în profunzime. 
Acţionează imediat. Noua formulă gel 
rămâne mai mult timp pe suprafeţe. 
Previne formarea mucegaiului. Nu conţine 
clor şi nu are miros. 
Nu conţine gaze toxice sau produse care 
prin descompunere devin periculoase. 
Datorită compoziţiei, soluţia de curăţare 
este potrivită pentru suprafeţe rezistente la 
acizi din dormitoare şi camerele copiilor, 
precum şi din bucătării şi din cămări.  
Poate fi utilizat pentru a înlătura mucegaiul 
din dulapuri şi din frigidere. 
Excelent pentru înlăturarea peliculei 

biologice de pe fitinguri, din scurgeri şi de 
pe cabinele de duş. Oferă luciu 
suprafeţelor din ceramică şi din crom. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Perfect pentru îmbinări, faianţă, piatră, 
zidărie, gips, lemn, plastic, textile şi piele. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: agent de înălbire pe bază de 
oxigen, surfactanţi 
pH: aprox. 4,0 
Densitate: aprox. 1.06 g/cm3 

Consum: 500 ml sunt suficienţi pentru 10 
m2, în funcţie de calitatea şi de puterea de 
absorbţie a suprafeţei 
Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu 
pulverizator. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Important: Nu pre-trataţi mucegaiul cu alte 
substanţe. 
Pulverizaţi uniform şi lăsaţi să acţioneze 
cel puţin o oră. Lăsaţi să acţioneze mai 
mult, dacă este necesar poate fi lăsat să 
acţioneze peste noapte. Folosiţi o perie 
moale sau un burete şi înlăturaţi orice 
urmă de reziduuri. Ştergeţi cu o lavetă sau 
cu un burete. 
Reţineţi: Testaţi întotdeauna 
compatibilitatea produsului. Nu utilizaţi pe 
marmură sau pietre naturale calcaroase. 
Depozitaţi într-un loc răcoros şi întunecat. 
Clătiţi pulverizatorul cu apă după fiecare 
utilizare. Nu pulverizaţi pe metal sau plante. 
În caz de contact cu pielea pot apărea pete 
albe care vor dispărea la scurt timp.  
Recomandare: Mucegaiul poate fi foarte 
periculos pentru sănătatea dvs. Culturile 
mici de mucegai creează mii de spori care 
ajung în aer. Din aer, aceştia sunt absorbiţi 
de membranele mucoasei. Aceştia pot 
cauza alergii ale pielii şi ale aparatului 
respirator. Pot cauza chiar şi cancer. Sunt 
afectate în special persoanele cu alergii 
şi/sau astm. 
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Prin urmare, mucegaiul trebuie tratat şi 
înlăturat imediat. 
 
Soluţia MELLERUD pentru îndepărtarea 
mucegaiului (gel activ) este mai eficientă 
decât alcoolul etilic sau apa cu oţet. 
Înlătură cele mai întâlnite tipuri de mucegai 
din gospodării. Mucegaiul are nevoie de 
condiţii de umiditate pentru a se forma. Un 
dezumidificator ar înlătura umiditatea în 
exces şi vă va proteja împotriva 
mucegaiului. Poate fi folosit în toate spaţiile 
de locuit, bucătării, băi, subsoluri, dulapuri, 
cămări, grădini, case de vacanţă, rulote şi 
ambarcaţiuni. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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