
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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Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Aditiv eficient care poate fi adăugat în 
materiale de construcţii şi tipurile de vopsea, 
care sunt solubile în apă, precum vopseaua 
pe bază de latex, etanşeizanţi, mortar, ipsos 
şi adezivii pentru tapet. 
Efect imediat şi de lungă durată. Previne 
apariţia mucegaiului, ciupercilor şi 
dezvoltarea algelor. Previne apariţia 
mucegaiului în special pe punţile reci, zonele 
cu problemă de la colţuri, precum şi în zonele 
care nu sunt ventilate suficient. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru pereţi, tavane, îmbinări precum şi ca 
aditiv în tencuială, ipsos, şi adezivii de tapet. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: agenţi tensioactivi, amestec pe 
bază de apă  
pH: neutru 
Densitate: 1.0  g/cm3 

Consum:  
- adeziv de tapet: 250ml aditiv/pachet de 
pastă 
- vopsea pe bază de apă: 25ml aditiv/litru  

Un recipient de 500ml este suficient pentru 
20l vopsea. 
Ambalaj: 0.5l, recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
Pentru recondiţionare şi prevenire:  
Diluaţi 250 ml de Aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului cu 3-5 litri (3-5 sferturi) de apă şi 
aplicaţi pe suprafaţă înainte de a vopsi 
peretele sau tavanul. 
Pentru izolare şi prevenire:  
- pentru adezivul de tapet: la un pachet de 
adeziv, se vor adăuga 250 ml de Aditiv 
pentru îndepărtarea mucegaiului în apă. 
Prepararea adezivului se va realiza apoi în 
mod normal. 
- pentru vopseluri: dispersii solubile în apă şi 
vopseluri: adăugaţi aprox. 25 ml de Aditiv 
pentru îndepărtarea mucegaiului într-un litru 
de apă şi amestecaţi bine. 
- pentru zonele vopsite cu probleme precum 
şi pentru etanşări şi îmbinări: diluaţi 250 ml în 
3-5 litri (3-5 sferturi) de apă şi aplicaţi pe 
suprafaţă. Lăsaţi suprafaţa să se usuce. 
- pentru mortar, tencuială şi  ipsos: adăugaţi 
500 ml de  Aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului în 10 l (10 sferturi) apă. 
Amestecaţi si preparaţi mortarul în mod 
obişnuit. 
- pentru îmbinări şi masticuri de etanşare: 
adăugaţi 250 ml  Aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului în apă pentru 5 kg de material 
uscat. 
Recomandare: Respectaţi dozajul - evitaţi 
supradozajul. În cazul vopselelor pe bază de 
latex, verificaţi compatibilitatea produsului şi 
utilizaţi într-o cantitate mică pe o suprafaţa de 
testare datorită compoziţiilor diferite. După 
adăugarea aditivului compoziţia trebuie să 
aibă o consistenţă obişnuită şi să nu fie prea 
subţire.  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani de la data fabricatiei, vezi data 
inscriptionata pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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