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Air Max® Soluţie antimucegai fără

Air Max® Soluţie antimucegai fără clor combate în
mod eficient răspândirea mucegaiului oriunde în casa
UTILIZARE
Instrucţiuni de utilizare:
Capul de pulverizare se pregăteşte prin răsucirea capacului cu un sfert de rotaţie.
Evitaţi stropirea: pregătiţi întotdeauna spray-ul pentru utilizare înainte de a
pulveriza. Mucegaiul şi bacteriile nu trebuie îndepărtate înainte. Capul de
pulverizare se pregăteşte prin răsucirea capacului cu un sfert de rotaţie. Evitaţi
stropirea: pregătiţi întotdeauna spray-ul pentru utilizare înainte de a pulveriza.
Pulverizaţi suprafeţele uniform, de la o distanţă de 3-5 centimetri, până când
se formează o peliculă. Lăsaţi să acţioneze timp de 15 minute. În cazul în
care murdăria este prea groasă, se lasă produsul să se îmbibe un timp mai
îndelungat, preferabil mai multe ore. Apoi îndepărtaţi resturile cu o perie moale
sau cu un burete. După utilizare, închideţi pulverizatorul întorcând dopul un
sfert de rotaţie în jos.
Perioada de valabilitate este de 24 de luni, dacă se păstrează în loc întunecos, în
picioare, la o temperatură de 20°C.
Puncte de atenţie: Important: Nu curăţaţi înainte suprafeţele care urmează
a fi tratate, pentru a evita împrăştierea mucegaiului în aer. Acoperiţi planetele
şi suprafeţele metalice. Înainte de utilizare, faceţi un test pe materialul pe
care urmează să îl trataţi. Nu folosiţi pe materiale sensibile la acizi, cum ar
fi marmura şi piatra naturală. Păstraţi produsul într-un loc răcoros şi uscat.
Flaconul nu poate fi refolosit.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Air Max® Soluţie antimucegai fără clor combate în mod eficient răspândirea
mucegaiului oriunde în casa dumneavoastră. Substanţele active dezinfectează
şi distrug imediat mucegaiurile şi bacteriile. Compoziţia gelului asigură o
penetrabilitate în adâncime şi o acţiune prelungită. Formula fără clor face ca
produsul să fie indicat pentru utilizarea în sufragerii şi dormitoare.
DOMENIUL DE APLICARE
Formula fără clor face ca produsul să fie indicat pentru tratarea pereţilor,
pardoselilor şi a mobilierului din spaţii precum camerele de zi şi dormitoarele. Se
poate aplica pe tapet, lemn, zidărie, stuc, piatră, ceramică, textile şi pielărie.
CARACTERISTICI
Combate cu eficacitate ciupercile şi bacteriile
Compoziţia nu conţine clor - nu emană mirosuri neplăcute
Ideal pentru camere de zi şi dormitoare
Se poate folosi şi pe materiale textile şi tapete
Rezultatele sunt vizibile în 15 minute
Este necesară ştergerea ulterioară cu un burete sau cârpă umedă.

SPECIFICATII TEHNICE
Bază chimică: Peroxid de hidrogen
Culoare: Alb (Transparent)
Densitate: aprox. 1,03 g/cm³
Valoare pH: aprox. 3-4
Condiţii de testare / execuţie
Se va face mai întâi un test de toleranţă a materialului tratat.
Condiţii de depozitare
Flaconul se va depozita bine închis şi în poziţie verticală, în locuri stabile,
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.

Pregătire
Cerinţe suprafeţe: Nu folosiţi pe materiale sensibile la acizi, cum ar fi
marmura şi piatra naturală.
Tratamentul preliminar al suprafeţelor: Nu curăţaţi înainte suprafeţele
care urmează a fi tratate, pentru a evita împrăştierea mucegaiului în aer.
Acoperiţi planetele şi suprafeţele metalice.

Bison International B.V. - P.O. Box 160 - NL 4460 AD Goes

maximumagainstmoisture.com

1

6300236 20200522

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Totusi, având în vedere diversitatea larga a materialelor si a conditiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma
responsabilitatea asupra rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Cu toate acestea, Departamentul Service va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.

