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Призначення:  засіб застосовується для видалення 

плісняви, грибків та бруду  зі стін, підлог, стель, у ванних 

кімнатах, підвалах, льохах, горищах, на дереві, бетоні, 

штукатурці, гіпсі і т.д. в різних галузях промисловості, в 

побуті, на підприємствах ресторанного господарства та 

харчової промисловості, в дитячих закладах тощо. 

Опис засобу: однорідна безбарвна рідина,  рН = 9,5-13,0 

од., густина 1,01 – 1,06 г/смᶾ. 

Склад: вода питна, комплексоутворювач, натрію карбонат, 

полігексаметиленгуанідин гідрохлорид 0,1-1 %, НПАР 0,1-

1%, КПАР 01,-1%, Na ЕДТА 0,1-1%, амф. ПАР 0,1-1 %. 

Властивості: Засіб ефективно видаляє забруднення та 

плісняву,  має тривалий період активної протимікробної 

дії, запобігає повторній появі плісняви. Отримані 

результати досліджень свідчать про виразну антимікробну 

активність стосовно бактерій та плісеневих грибів. Підходить для частого 

використання. З легкістю перемагає неприємні запахи. Особливістю засобу є те, що 

він не містить у своєму складі  агресивних компонентів, тому засіб безпечний для 

людини та навколишнього середовища. 

Вплив на поверхню: Може застосовуватись на будь-яких поверхнях.  

Спосіб застосування: рівномірно нанести засіб розпилювачем, щіткою, пензлем, 

валиком, губкою, або будь-яким іншим способом, на заражену пліснявою поверхню 

до сильного ступеня зволоженості. Якщо пліснява сильно розрослася, то великі 

нарости необхідно механічно очистити, а залишки наскрізь просочити засобом. 
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Залишити засіб діяти на поверхні приблизно на 1-2 години, не змивати! Для 

запобігання росту пліснявих грибів, поверхні оброблюють засобом  1 раз на місяць. 

За інструкцією щодо професійного використання засобу звертайтесь до виробника. 

Інформація про безпечність: Засіб відповідає європейському стандарту Regulation 

ЕС 648/2004 з біорозкладу ПАР. ПАР, що входять до складу засобу, здатні до 

біологічного розкладу відповідно до вимог Технічного регламенту мийних засобів. 

Засіб класифікується як безпечний для людини. Значення гострої токсичності (за 

формулою адитивності суміші) не підпадає до жодного класу небезпеки у 

відповідності до Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals/Глобально гармонізованої системи класифікації та маркування хімічних 

речовин, що впроваджено Організацією Об’єднаних Націй.  

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі. У разі попадання негайно їх промити великою кількістю 

води. Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних для дітей, 

подалі від опалювальних приладів, уникаючи дії вологи т а прямих сонячних 

променів. Температура зберігання від мінус 5 до 30ºС. 

Термін придатності 12 місяців 

Логістичні параметри 

   

Артикул 1362 1466 

Вага/Об'єм од. 0,5 кг 5,0 кг 

Кількість у коробі, шт. 17 1 

Кількість на палеті, шт. 850 72 

Вага короба, кг 9,7 5,2 

Штрих код, стандарт Code 39 Code 39 
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