
Air MAx® Soluţie AntiMucegAi

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Totusi, având în vedere diversitatea larga a materialelor si a conditiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Cu toate acestea, Departamentul Service va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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DiStruge MucegAiul, Algele şi Muşchii Din locurile uMeDe 
De lA interior şi exterior. Prevăzut cu cAPAc De SigurAnţă 

DeScriereA proDuSului
Distruge mucegaiul, algele şi muşchiul din locuri cu umiditate din interior (casă) 
sau în exterior. Prevăzut cu capac de siguranţă împotriva deschiderii accidentale 
de către copii.

DoMeniul De AplicAre
Pentru pereţi, pardoseli şi îmbinări din băi, bucătării, subsoluri şi garaje. Poate fi 
utilizat şi la exterior: faţade, balcoane şi ghivece cu flori.

cArActeriStici
· Distruge mucegaiul, algele şi muşchiul  
· Cu capac care împiedică deschiderea accidentală de către copii

pregAtire
condiţii de utilizare: Nu utilizaţi la temperaturi de sub 5°C.
pregătirea suprafeţelor: Nu îndepărtaţi mucegaiul, algele şi muşchiul 
înainte.

utiliZAre
consum: Pentru pereţi de 4-6 m² sau îmbinări de �2-�6 m.
instrucţiuni de utilizare:  
Pentru utilizare, apăsaţi capacul de siguranţă şi rotiţi. Evitaţi stropirea: Pregătiţi 
întotdeauna spray-ul pentru utilizare înainte de a pulveriza. Pulverizaţi 
suprafaţa de la o distanţă de 3-5 cm şi permiteţi să penetreze timp de aprox. �0 
minute. În cazuri severe, repetaţi tratamentul după �0 minute. Curăţaţi cu 
atenţie suprafaţa tratată cu un burete şi cu apă. În cazul unor îmbinări elastice 
(de ex. etanşeizat siliconic), repetaţi întregul proces (pulverizare şi curăţare). 
După utilizare, închideţi pulverizatorul prin răsucirea la jumătate a capacului. 
Odată deschis, depozitaţi flaconul de Soluţie antimucegai la loc sigur.
pete/reziduuri: Petele de înălbitor nu pot fi înlăturate.

puncte de interes: Atenţie! A nu se folosi în combinaţie cu alte produse; 
poate elibera gaze periculoase (clor). Recipientul din plastic nu poate fi 
reutilizat. Important: Acoperiţi plantele şi metalul. Preveniţi stropirea hainelor 
(pete decolorate), a vopselei lucioase (îngheţ) şi a şipcilor (decolorare). La 
contact direct clătiţi cu apă. Este necesară aerisirea corespunzătoare în timpul 
funcţionării. Poate produce o decolorare pală a îmbinărilor elastice şi o colorare 
maro a dalelor delicate. Este întotdeauna recomandat să se facă un test pe o 
zonă ascunsă. Nu este recomandată utilizarea pe plafoane şi pe pereţii vopsiţi. 
Decolorarea maro poate fi remediată cu o soluţie de Tiosulfat de Sodiu.

SpeciFicAtii teHnice
Materie primă de bază: Hipoclorit de sodiu 50 g/l, conţinut activ de clor
culoare: Galben pal 
Densitate: aprox. �.09
Valoare pH: aprox. �3

conDiţii De DepoZitAre
Minimum �2 de luni de la data fabricaţiei A se păstra în containere închise 
ermetic într-un loc răcoros, uscat şi ferit de îngheţ.
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