
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Valymo priemonė pelėsių ir dumblių šalinimui.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta pelėsio ir dumblių šalinimui nuo naujų bei anksčiau dažytų betono, tinko, plytų ir metalo
paviršių. Rekomenduojama naudoti prieš dengiant paviršius su „BioRid“, „BioRid Spray“
dangomis ar gruntuojant „ProSeal“ gruntu.

SAVYBĖSSAVYBĖS Itin veiksmingai nuo paviršiaus šalina pelėsį ir dumblius.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

IšeigaIšeiga Priklausomai nuo valomo paviršiaus užterštumo.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 5 l, 25 l, 900 l

SkiediklisSkiediklis Vanduo. Priemonę skieskite santykiu 1:2.

ĮrankiaiĮrankiai Purkštuvas, kempinė, teptukas.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 1,0 kg/l, ISO 2811.

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio. Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio,
vengti staigių temperatūros pokyčių. Praskiestas gaminys sandėliavimui netika.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Visi dengiami paviršiai turi būti sausi. Patalpos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė +5 ºC. Santykinis oro
drėgnis turi neviršyti 80 %.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Prieš pradėdami valymo darbus, apsaugokite stiklo, aliuminio ir pan. paviršius. Venkite gaminio patekimo ant rūbų, neapdengtų
baldų ir pan. Naudokite apsauginę veido kaukę.

„BioWash“ skieskite vandeniu santykiu 1:2. Praskiestą valymo priemonę denkite ant pelėsio pažeisto paviršiaus kempine, švelniu
teptuku ar purkštuvu. Palikite priemonę veikti apie 20 min. Paviršiui dar esant drėgnam, pašalinkite pelėsį šepečiu ar aukšto slėgio
srove (200 barų). Paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu kryptimi iš viršaus į apačią.
Ne ilgiau nei per 24 val. paruoštą paviršių padenkite danga „BioRid“ ar „BioRid Spray“.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Atsargiai.Atsargiai.  Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu
kelias minutes.
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