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MELLERUD® SCHIMMEL SCHUTZ 
Soluţie de protecţie împotriva 
mucegaiului 
 
  
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Oferă o protecţie de lungă durată a diferitelor 
suprafeţe precum: tapetul, tencuială, beton,  
cărămizi din argilă, gresie calcaroasă, ipsos, 
piatră naturală, lemn, etc. împotriva 
mucegaiului, fungicidelor, algelor şi  
muşchiului.  
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Previne dezvoltarea mucegaiului oriunde în 
interior unde condiţiile nefavorabile, precum 
umezeala din aer care se găseşte în beciuri, 
spaţii sanitare, bucătărie, dormitoare, saună, 
etc. Poate fi utilizat în locuri unde mucegaiul 
se dezvoltă des din cauza zonelor reci, de 
exemplu la colţurile ferestrelor şi în spatele 
mobilierului, dulapurilor şi tablourilor şi a 
lambriurilor. Deoarece produsul este inodor 
acesta poate fi utilizat fără probleme în 
camera copiilor, livng şi dormitoare. 
Indicat de asemenea pentru toate 
substraturile absorbante, de ex. pereţi sau 

tavane acoperite cu vopsea, cu tapet, cu 
faianţă sau cu piatră naturală. 
Ideal pentru uz interior, pe pereţi, tavane, 
plăci de faianţă şi zidărie. Pentru toate 
suprafeţele absorbante, de asemenea este 
indicat şi pentru pereţii acoperiţi cu tapet. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie:  emulsie siliconică pe bază de 
apă 
pH: neutru 
Densitate: ca. 1,0 g/cm3  
Consum: 0,5l este cantitatea suficientă 
pentru aprox 5-10 m2  în funcţie de calitatea şi 
gradul de absorbţie al suprafeţei 
Ambalaj: 0,5l recipient din plastic, cu 
pulverizator. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Pe suprafeţe care sunt acoperite cu tapet 
sau vopsea: Înainte de aplicare, ciupercile, 
sporii de mucegai sau alte excrescenţe 
trebuie să fie îndepărtate foarte bine. Pentru 
a realiza acest lucru în spaţiile sanitare şi pe 
suprafeţe lavabile, utilizaţi Soluţia 
MELLERUD de îndepărtat mucegaiul, iar în 
zonele de locuit şi pe suprafeţe absorbante, 
care nu pot fi spălate, de ex. pe tapet, ipsos 
sau gips carton, utilizaţi Soluţia MELLERUD 
de curăţare a mucegaiului. Lăsaţi suprafaţa 
să se usuce bine, apoi puteţi efectua lucrările 
necesare de renovare.  
După uscarea suprafeţei, aplicaţi o cantitate 
suficientă si acoperiţi întreaga suprafaţă, 
dacă este posibil extindeţi zona de aplicare 
cu 1m şi pulverizaţi, sau aplicaţi cu ajutorul 
unei role sau a unei perii. Produsul este 
complet inodor. Testaţi compatibilitatea 
suprafeţei înainte de aplicare, într-o zonă mai 
puţin vizibilă. Suprafeţele tratate pot fi apoi 
vopsite şi renovate.  
Pe substraturi minerale, de ex. ipsos, 
gips: Înainte de tratament, suprafaţa trebuie 
să fie bine uscată. Apoi, pulverizaţi o 
cantitate suficientă de Soluţie de protecţie 
împotriva mucegaiului pe suprafaţa afectată. 
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Permiteţi ca suprafaţa să se usuce complet. 
Apoi puteţi aplica vopsea sau tapet.  
Recomandare: Sporii de mucegai reprezintă 
o serioasă problemă de sănătate. Aceştia 
trebuie înlăturaţi complet şi trebuie luate toate 
măsurile necesare pentru prevenirea apariţiei 
acestora. Unul din factorii ce determină în 
mod frecvent apariţia mucegaiului este 
umiditatea crescută. Aceasta poate fi 
prevenită prin asigurarea unei ventilaţii 
corespunzătoare şi prin utilizarea unei 
absorbant de umiditate. 
    
TERMEN DE VALABILITATE 
3 ani de la data producţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA. 
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