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Środek przeznaczony do usuwania pleśni, grzyba domowego, porostów, glonów z wszelkich materiałów,
stosowanych w budownictwie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Preparat jest roztworem wodnym
aktywnego chloru z dodatkami substancji stabilizujących. Zawiera poniżej 5% aktywnego chloru. Posiada
własności grzybobójcze, pleśniobójcze i bakteriobójcze. Działa dezynfekująco oraz wybielająco.







Usuwa wszelkie szare, czarne, brązowe lub zielone plamy spowodowane przez pleśń, grzyb lub glony,
usuwa naloty z powierzchni narażonych na działanie wilgoci wewnątrz pomieszczeń takich jak: płytki
ceramiczne, ściany, sufity w łazience, kabinie prysznicowej, toalecie, komórce, piwnicy, garażu,
basenie, saunie itp.,
usuwa naloty z zewnętrznych elementów budowlanych takich jak: mury, balkony, płyty betonowe,
kostka brukowa, itp.,
działa natychmiastowo i intensywnie.

kolor
konsystencja
pH
gęstość
rozpuszczalność
Średnia zawartość
aktywnego chloru






jasnożółty
ciekła
14
3
1 g/cm
woda
3,2 %

Miejsca zaatakowane spryskać rozpylaczem z odległości ok. 15 cm lub nałożyć pędzlem. Zaatakowana
powierzchnia nie wymaga wcześniejszego przygotowania ani późniejszych działań.
W przypadku dużego zagrzybienia można wcześniej powierzchnię przetrzeć szczotką. Nie dopuścić do
powstawania zacieków.
Po zastosowaniu - pleśń zostaje zlikwidowana, a ze względu na lekkie właściwości wybielające - plamy
usunięte. W miejscach bardzo zagrzybionych proces powtórzyć.
Zaleca się wykonać wcześniejsze próby na mniejszych powierzchniach.
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DeltaGrzyb przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed
działaniem promieni słonecznych i mrozem, w temperaturze od +5 do 25°C.
Okres trwałości: 12 miesięcy.
Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L.

Chronić przed dziećmi./Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. /W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć./W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem./Przechowywać
pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na odpady.

P.I.W. Delta gwarantuje właściwą jakość produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie
mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki
wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacznie obniżyć jakość produktu.
Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega
sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

