CERESIT STOP
PLESEN

Dezinfekcijsko sredstvo in odstranjevalec plesni
KARAKTERISTIKE










odstranjuje ostanke plesni na fugah, keramičnih
ploščicah, stenah, ometu in zidovih
odstranjuje umazanijo, plesen in bakterije
deluje proti nastanku alg in mahov v notranjih
prostorih
primeren za stene, fuge, ploščice, stike, opeko,
itd.
pripravljen za uporabo
lahko se uporablja tudi nerazredčeno
ni gorljivo
kompatibilno z večino barv
razkužuje

NAMEN UPORABE
Ceresit Stop Plesen je primeren za sledeče vrste
uporabe:
 odstranjevanje ostankov plesni na silikonskih
tesnilnih sredstvih, ploščicah, cementu in
ostalih površinah
 posebej primeren za čiščenje umazanih in
plesnivih stikov v kopalnici
 izdelek lahko uporabljate povsod, kjer nastaja
plesen, npr. v kopalnici, tušu, na bazenu, v kleti,
kuhinji, na stenah, stropih, tleh, terasah, itd

NAVODILA ZA UPORABO
CERESIT STOP PLESEN ALL IN ONE je primeren za
takojšnjo uporabo in ga lahko nanašate s pomočjo
brizgalke na plastični steklenici.
Razpršite izdelek na površino (razdalja do podlage
3-5cm), počakajte 5-10min in obrišite ostanke plesni s
krpo ali krtačo. Če je potrebno, postopek ponovite.
Ostanke sperite s čisto vodo. Takoj, ko se izdelek posuši,
lahko površine tapecirate ali prebarvate.

POVRŠINE

TEHNIČNI PODATKI

Površine, ki jih želite očistiti morajo biti brez ostankov olja,
mastnih madežev in morajo biti suhe.

Sestavine

manj kot 5% anionske
površinsko aktivne snovi,
belila na osnovi klora
(natrijev hipoklorit)

Gostota

nizka viskoznost, tekočina

Videz

prozoren

Vonj

klor

Specifična teža (20°C)

približno 1,1 g/cm

pH (10% topnost v vodi,
20°C)
Skladiščenje

12,5 - 13,3

Izdelek je primeren za veliko različnih materialov. Izdelek
reagira kot oksidacijsko sredstvo zaradi svoje kemične
osnove. Na nekaterih vrstah tkanin in ne-barvanem lesu je
možen pojav razbarvanja. Na pobarvanih površinah se
razbarvanje lahko pojavi tudi po daljšem času. Takšne
površine in nezaščitene kovine je pred uporabo potrebno
zaščititi. Če materiala ne poznate oz. če ga želite uporabiti
na kritičnih površinah priporočamo, da izdelek preizkusite
na manjšem, skritem delu površine oz. kontaktirajte
našega tehničnega svetovalca.

ČIŠČENJE
Ostanke izdelka lahko sčistite z vodo.

SKLADIŠČENJE
Izdelek skladiščite v originalno zaprti embalaži v hladnem
in suhem prostoru
(5–25°C), zaščiteno pred direktnim soncem. Neodprt
izdelek ima rok uporabe 36 mesecev. Zaradi vodne osnove
je izdelek občutljiv na zmrzal.

pri 5 - 25°C neodprto 36
mesecev

OPOZORILA
Ne uporabljajte skupaj z ostalimi izdelki/čistili, npr. s čistili
za WC !
Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
Ne uporabljati na občutljivih kovinah.

PAKIRANJE

PRIPOROČILA

500 ml steklenica

Tehnični list določa vrsto uporabe materiala in način
dela, vendar ne nadomešča profesionalne priprave
izvajalca del. Ne glede na podane podatke se mora
nanos vršiti v skladu z načeli gradnje in navodili o varstvu
pri delu.
Proizvajalec jamči glede kvalitete proizvoda, vendar nima
vpliva na pogoje in način nanosa. V primeru dvoma
izdelek preizkusite na delu površine. Predhodni tehnični
list je z izdajo novega tehničnega lista neveljaven.

VARNOST
Upoštevajte pripadajoči varnostni list.

