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Шиммельентфернер 
Засіб для видалення плісняви 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Засіб для знищення грибка і цвілі  в будинках, саунах, басейнах і т.п. 

Містить розчин гіпохлориду. Діє одразу після нанесення. Усуває цвіль, мох 

та інші біологічні ураження з поверхні плитки, еластичних герметиків, 

стін, стель, цегляної кладки, дерева, пластика, натурального каменю і т.п. 

Властивості • для зовнішніх та внутрішніх робіт  

• містить хлор 

• для легкого видалення плісняви в будинках, сауні, басейні   

• має дезінфікуючу і профілактичну дію 

Колір Прозорий після висихання 

Щільність 1,01 кг/л 

Склад Водний розчин натріумгіпохлориту, фунціональні домішки. 

Розчинник Вода (рекомендується не розводити) 

Нанесення 

Основа Поверхня не потребує попередньої обробки. 

Нанесення Розпилити на пошкоджену поверхню на відстані 10-15 см. При сильному 

пошкодженні цвіллю провести обробку ще кілька разів. Через 20 хвилин 

після останньої обробки змити щіткою з великою кількістю води. 

Висушити. Після висихання виконувати наступні роботи. 

Особливості При розпиленні стежити за тим, щоб речовина не потрапляла на рослини, 

тканини, метал. Випадкові бризки одразу ретельно змити водою. На 

керамічних плитках, які мають пошкодження, можливі зміни кольору. При 

контакті з кислотами речовина може виділяти отруйні гази. Містить 

поверхнево-активні речовини. 

Витрата Становить 50-150 мл/м² в залежності від типу основи. 

Чистка інструментів Після використання відкрутити розпилюючий пристрій і ретельно промити 

у холодній воді. 

Час висихання Через 20 хвилин після останньої обробки змити великою кількістю води за 

допомогою щітки, подальше висихання залежить від температури повітря. 

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи та повітря вище +5°С  . 

Доповнення  
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Фасовка 500 мл 

Зберігання 

 

Зберігати і транспортувати тільки у вертикальному положенні, в 

прохолодному темному, захищеному від морозу місці. Оптимальна 

температура зберігання +5°С до +20°С.  При зберіганні допускається 

утворення осаду. Гарантійний термін зберігання 3 роки. Дату і партію 

виготовлення дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати попадання в очі 

або на шкіру, а також уникати контакту з харчовими продуктами. При 

нанесенні використовувати засоби індивідуального захисту. Не вдихати 

пари! Після виконання робіт приміщення провітрити, руки і обличчя 

вимити водою з милом. Під час робіт забезпечити провітрювання. Не 

зливати в каналізацію, водойми і на грунт. Не використовувати в теплицях, 

для обробки вуликів та для обробки конструкцій занурених у водоймища. 

Утилізація Прохання здавати на переробку тільки абсолютно порожні упаковки. 

Залишки речовини можуть бути утилізовані в сухому вигляді як звичайне 

будівельне сміття. 
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Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

 СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”   

Україна, м. Дніпро  

вул. Курсантська, 7Б  

тел. (0562) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 
інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (0562) 377-95-05. 
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