
FIȘA TEHNICĂ

ANTIMUCEGAI
ÎNDEPĂRTAREA ȘI ELIMINAREA MUCEGAIULUI
PREPARAT LICHID PENTRU ÎNLĂTURAREA PRIN PULVERIZARE A MUCEGAIULUI, CIUPERCILOR,
ALGELOR, LICHENILOR ȘI LEVURILOR CU UN EFECT IMEDIAT VIZIBIL ȘI DEZINFECTANT.
RECOMANDAT, DE ASEMENEA , PENTRU RESTAURAREA SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ A ASPECTULUI
LEMNULUI ȘI ELEMENTELOR DIN LEMN ÎNNEGRITE. ADECVAT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA
MUCEGAIULUI DE PE PEREȚI ȘI TENCUIELI, PIATRĂ,MARMURĂ, GRANIT, LEMN, CERAMICĂ, GRESIE,
STICLĂ, SILICON.

CARACTERISTICILE PRODU SULUI:
› Eficient pentru ciuperci, alge și licheni
› Eliminarea imediată a mucegaiului
› Are un efect dezinfectant
› Fără acțiune prevenĠvă
› Testat conform standardelor tehnice europene (EN 28692, TNV 75 7741, EN 13697, EN 13704, EN
13727, EN 1276, EN 13624, EN 1650)
› Produs într-un sistem de management al calității conform ISO 9001 și 14001

DOMENII DE APLICARE:
Produsul este uĠlizat pentru eliminarea mucegaiului în băi (în jurul căzilor, chiuvetelor), în bucătării
(în jurul blaturilor de bucătărie), în spații de locuit ( în jurul ferestrelor), în spălătorii, subsoluri, garaje,
magazii, depozite alimentare, piscine, saune, spații comunede igienă, zonede depozitare. Preparatul
este eficient împotriva fungilor fibroși microscopici, lichenilor, levurilor, bacteriilor. Cu efect fungicid
și bactericid.

EXEMPLE DE UTILIZARE:
› lemn și elemente din lemn
› tencuieli
› pereți
› piatră
› marmură
› granit
› ceramică
› faianță
› sĠclă-ceramică
› email nedeteriorat
› sĠclă
› silicon

SUBSTAN ŢE ACTI VE: Hipoclorit de sodiu

EFICIENŢĂ: 1 kg = 20 m²



FIȘA TEHNICĂ

DENSITATE RELATIVĂ (la 20 °C): 1,07–1,08
pH (la 20 °C): 12

APLICAREA: Se aplică prin pulverizare.

PROCEDEE TEHNOLOGICE DE APLICARE:
Nu îndepărtați mucegaiul înainte de pulverizare pentru a evita răspândirea sporilor periculoși.
Pulverizați preparatul pe locurile problemaĠce de la 10-15 cm și lăsați să acționeze. După 15-20 de
minute clătiți locul cu apă sau lăsați preparatul să se usuce. În caz de contaminare puternică, repetați
de mai multe ori. Nu are efect prevenĠv.

DURABILITATEA PROTECŢIEI:
› Fără efect prevenĠv.

VALABILITATEA PRODUSULUI: 18 luni

MĂRIMEA AMBALAJULUI: 500 ml, 5 kg, 15 kg, 50 kg

DEPOZITAREA PRODUSULUI:
A se păstra în recipiente originale, bine închise, separate de materialele inflamabile, apă potabilă,
alimente, băuturi și furaje. A se păstra în zone uscate, protejate de influențemeteo. A nu se depozita
împreună cu acizi și substanțe acide. A nu se depozita în căldură și în lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare: -10 - + 25 ° C. Securizați zonele de depozitare împotriva intrării
persoanelor neautorizate. Închideți bine ambalajul produsului după deschidere.Depozitați în poziție
verticală.

COMPATIBILITATEA CU ALTE PRODUSE:
Bochemit® Antimucegai eliberează gaze toxice în contact cu acizii. AverĠzare! A nu se uĠliza
împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

PERICOL:
Evitați contactul preparatului cu hainele. Nu este potrivit pentru lemn lăcuit. Suprafețele demetal se
vor clăti cu apă imediat după aplicare. Poate ficorosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii
şi lezarea ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvaĠc, cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Evitaţi să inspiraţi ceața. Evitați dispersarea înmediu. Purtaţi mănuşi deprotecţie/
îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. ÎN
CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. ClăĠţi
pielea cu apă sau faceţi duş. ÎN CAZ DE CONTACT CUOCHII: ClăĠţi cu atenţie cu apă, Ġmp de mai
multe minute. Scoateţi lenĠlele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. ConĠnuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat un medic.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:
INHALARE: Eliminați sursa de expunere, dacă este posibil. Scoateți victima la aer curat, țineți-o în
repaus (evitați chiarmersul pe jos), dacă estenecesar, solicitați asistență medicală. ÎNGHIȚIRE: ClăĠți
gura cu apă potabilă și dați-i victimei să bea 0,5 l de apă. Nu provocați vărsături, solicitați ajutor
medical. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de uĠlizarea necorespunzătoare
a produsului.
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ELIMINAREA DEȘEURILOR:
Acestea sunt deșeuri periculoase. Aplicați preparatul rămas în conformitate cu instrucțiunile de
uĠlizare sau predați unei companii competente specializate. Materialele de absorbție folosite
eliminați-le ca deșeuri periculoase. Predați ambalajele clăĠte în scopul reciclării.

UGlizaţi în siguranţă produsele biocide. CiGţi întotdeauna e�cheta și informaţiile despre produs
înainte de uGlizare.

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de uĠlizarea necorespunzătoare a
produsului.

Data revizuirii: 23.8.2021


