Ceresit Stop plesni

PLÍSNI

All in One

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Dezinfekčný sprej a odstraňovač plesní.

VLASTNOSTI
•
•
		
•
•
		
•
•
•
•

Čistí a dezinfikuje
Odstraňuje špinu, plesne a baktérie z keramických obkladov,
škár a silikónov
Účinný proti hubám, machom a lišajníkom v interiéri.
Použiteľný na steny, škárovacie hmoty, obklady,
škáry, múry z tehál, apod
Pripravený na okamžité použitie
Koncentrát – používa sa neriedený
Nehorľavý
Kompatibilný s mnohými interiérovými farbami

POUŽITIE
Ceresit Stop Plesni All in One sa odporúča najmä na:
• Odstraňovanie plesňových škvŕn zo silikónových škár,
		 kachličiek, cementu a ostatných povrchov.
• Čistenie špinavých a plesnivých škár v kúpeľni.
• Môže byť použitý všade tam, kde sa vyskytujú plesne,
		 napr.: kúpeľne, sprchy, bazény, pivnice, kuchyne, suterény,
		 podlahy, terasy atď.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Zloženie

Bieliace činidlá na báze chlóru
s povrchovo aktívnymi látkami

Konzistencia

Kvapalina s nízkou viskozitou

Vzhľad

Číra, ľahko žltkastá kvapalina

Zápach

Chlórový

Hustota pri +20 °C

cca 1,1 g/cm3

pH (10 % roztok
vo vode, +20 °C)

12,5 - 13,3

NÁVOD NA POUŽITIE
Oblasti pripravené na ošetrenie by mali byť bez prítomnosti oleja,
suché, nesmú byť mastné a mali by byť bez uvoľnených častí.
Výrobok je vhodný pre celý rad stavebných materiálov. Vzhľadom
k svojmu chemickému základu sa výrobok chová ako oxidant.
Niektoré textílie a farbené, nelakované drevo môžu po ošetrení
blednúť. Oblasti natreté farbou môžu byť pri dlhodobom pôsobení
aj poškodené. Citlivé povrchy, izbové kvetiny a nelakované kovy
by mali byť pred použitím prekryté.
V prípade aplikácií na neznáme materiály alebo pri testovaní kritických aplikácií, odporúčame kontaktovať náš technický servis.
Ceresit Stop Plesni All in One je dodávaný vo forme spreja a môže
byť aplikovaný zo sprejovej fľaše. Sprej aplikujte na povrch (vzdialenosť od povrchu 3 – 5 cm), počkajte 5 – 10 minút a plesňové
škvrny zotrite látkou alebo kefkou. Ak je potrebné, opakujte aplikáciu. Rezíduá odstráňte vodou. Okamžite po zaschnutí ošetrovaného povrchu ho môžete pretierať farbami alebo tapetovať.
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TECHNICKÝ LIST

SKLADOVANIE
Skladujte na chladnom (5 – 25 °C) a suchom mieste. Chráňte
pred priamym slnečným žiarením. Trvanlivosť je 36 mesiacov pri
odporúčanom skladovaní a neotvorenom obale.

UPOZORNENIE
Nepoužívajte spolu s inými prípravkami/čistidlami, napríklad
s WC čističmi alebo prípravkami na odstraňovanie vodného
kameňa! Môže uvoľňovať dráždivé plyny (chlór). Nepoužívajte ani
na citlivé kovy.

BEZPEČNOSŤ
Pred použitím výrobku si prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov
slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky,
poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTOR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
www.stopvlhkosti.sk

