
 

 

 

 

 

 

 

Eilfix® Almo-EX 
Detergent anti-alge  

 

 
 

Caracteristici: 
Almo-Ex® elimină depunerile pe toate suprafețele lavabile. Almo-Ex® curăță fără efort pereții casei, cărămizile 
din clincher, plăcile de pavaj, betonul agregat expus, gardurile din lemn, toate materialele plastice și pietrele. 
 
Aplicare / dozare: 
Almo-Ex® se aplică cel mai bine pe suprafețe cu un pulverizator de grădină. Timpul de expunere determină 
gradul de eficiență. Produsul ar trebui să poată avea un efect pe termen lung asupra suprafețelor. Testat pe 
multe suprafețe. Cu toate acestea, vă rugăm să efectuați un test de material înainte de utilizare. Nu este potrivit 
pentru suprafețele care au fost tratate cu mortar epoxidic! 
 
Vă recomandăm: 3 - 6 ore timp de expunere. În cazul unei infestări grele sau a unor pietre cu pori mari, produsul 
trebuie să rămână la suprafață cel puțin 6 ore. 
 
Dozare:  
Pentru curățarea de bază, diluați 10 - 15% (100 - 150 ml / litru de apă rece).  
Pentru curățarea de rutină, diluați 5 - 10% (50 - 100 ml / litru de apă rece). 
 
Informații despre ingrediente: 
5-15% surfactanți cationici. 
 
Specificatii tehnice: 
Culoare: incoloră 
Consistență: lichid 
Miros: caracteristic 
Valoarea pH-ului: 7 
Densitate: 1,05 g / cm³ 
 
Informații de pericol / informații de siguranță: 
Efect caustic; Mediu inconjurator 
Gravarea pielii. 1B leziuni oculare 1 Aqu. acută 1 
 
Acest articol este un produs care este supus etichetării în conformitate cu regulamentul CE GHS. Produsul este 
clasificat ca mărfuri periculoase Respectați avertismentele de pericol și sfaturile de siguranță de pe fișa cu date 
de siguranță și recipientul original. 
 
Informații despre stocare: 
Depozitați fără îngheț. Poate fi utilizat timp de cel puțin 2 ani dacă este depozitat corespunzător. 
 
Ecologie 
Produsul și materiile prime detergente utilizate (surfactanți) îndeplinesc cerințele legislativului în ceea ce privește 
biodegradabilitatea.Becker Chemie GmbH produce în conformitate cu procese avansate, sigure și ecologice, în 
conformitate cu standarde ridicate de calitate. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


