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Schimmel-Ex 
Detergent impotriva mucegaiului 
 
Caracteristici: 
Schimmel-Ex elimină în mod fiabil petele de mucegai și mucegaiul de pe toate suprafețele rezistente 
la alcali. 
 
Aplicare / dozare: 
Infestare ușoară până la medie: 
Pregătiți o soluție de 5-10% și aplicați-o pe suprafață. Se lasă să acționeze (cel puțin 10 minute) și 
apoi se clătește cu apă curată. 
În caz de infestare severă: 
Repetați procesul sau pulverizați zona nediluată și lăsați-o să aibă efect. 
Atenție: Testați suprafața pentru compatibilitatea produsului înainte de utilizare! Nu poate fi asumată 
nicio răspundere pentru daunele cauzate. 
 
Informații despre stocare: 
A se păstra fără îngheț și în întuneric. Poate fi utilizat timp de cel puțin 2 ani dacă este depozita t 
corespunzător. 
 
Ecologie: 
Produsul și materiile prime detergente utilizate (surfactanți) îndeplinesc cerințele legislativului în 
ceea ce privește biodegradabilitatea. 
 
Avertismente de pericol: 
Acest articol este un produs care este supus etichetării conform Ordonanței privind substanțele 
periculoase. 
 
Avertismente de pericol: 
R31 Contactul cu acizi eliberează gaze toxice R36 / 38 Iritant pentru ochi și piele.  
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
S26 În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă și consultați un medic 
S27 Scoateți hainele contaminate sau îmbibate 
S28 În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă 
S 37/39 Purtați mănuși și ochelari de protecție corespunzători atunci când lucrați S45 În caz de 
accident sau dacă vă simțiți rău, solicitați imediat sfatul medicului și arătați eticheta. 
 
Date fizice: 
Culoare: ușor gălbuie 
Consistență: lichid subțire cu apă 
Miros: de clor 
Valoarea pH-ului în concentrat: 13 
Densitate: 1,1 g / ml 
 
Compoziţie: 
Ingrediente: <5% surfactanți cationici, agenți de înălbire pe bază de clor. 

 
 
 
 
 
 
 
Modificările în contextul progresului tehnic și al dezvoltării operaționale sunt reținute. Clientul nu este eliberat de examinarea atentă a 
proprietăților. Utilizatorii sunt responsabili pentru verificarea adecvării produselor atunci când sunt utilizate pe materiale nemenționate. Prin 
urmare, sfaturile noastre nu sunt obligatorii și nu pot fi invocate ca bază pentru răspunderea împotriva noastră. Nu ne asumăm 
răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. 

 


