
    
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

CL-MOLD 

 

 

Ειδικό αντιµουχλικό υγρό 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ειδικό υγρό µε αντιµυκητιακή δράση για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Καθαρίζει και απολυµαίνει 
επιφάνειες από µούχλα, βακτήρια και άλγη.  Είναι 
άοσµο και φιλικό προς τον χρήστη και το περι-
βάλλον. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Εφαρµόζεται σε βαµµένες επιφάνειες που έχουν 
προσβληθεί από µούχλα, αλλά και προληπτικά για 
να εµποδίσει την εµφάνιση µικροοργανισµών στην 
επιφάνεια του χρώµατος, σε χώρους µε υψηλή 
υγρασία. Είναι πολύ αποτελεσµατικό σε επιφάνειες 
όπως τοίχοι, ταβάνια, φυσικοί λίθοι, τούβλα, τσιµέ-
ντο, πισίνες κτλ. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί  για την απολύµανση από µύκητες και τη 
διατήρηση των συνθηκών υγιεινής σε χώρους 
όπως κουζίνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, βιοµηχα-
νίες ή αποθήκες τροφίµων, επαγγελµατικοί φούρ-
νοι κτλ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: υγρό 

Απόχρωση:               γαλάζιο 

Πυκνότητα:                1 kg/l 

pH: 6-7 

 
Τρόπος χρήσης 

 
Ως αφαιρετικό υγρό µούχλας: Το CL-MOLD 
εφαρµόζεται αδιάλυτο στην επιφάνεια που έχει 
προσβληθεί από µούχλα, βακτήρια και άλγη, µε 
πανί ή σφουγγάρι και αφήνεται να δράσει για 
τουλάχιστον 24 ώρες.  Στη συνέχεια αφαιρούµε τα 
υπολείµµατα της µούχλας µε σφουγγάρι,  ξεβγά-
ζουµε µε καθαρό νερό και αφήνουµε την επιφάνεια 
να στεγνώσει πλήρως.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προληπτική χρήση: Εφαρµόστε το CL-MOLD στις 
βαµµένες επιφάνειες ανά τακτά χρονικά διαστή-
µατα, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την µακροχρόνια 
προστασίας τους από την ανάπτυξη µικροοργα-
νισµών. 
Απολυµαντική χρήση: Ως απολυµαντικό υγρό το 
CL-MOLD εφαρµόζεται στις επιφάνειες αραιωµένο 
µε νερό σε αναλογία 1:10.  
 

Κατανάλωση 
 
15-20 m2/l, ανάλογα µε την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 l. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε 
κλειστά δοχεία, σε θερµοκρασία από +5οC έως 
+35oC. Προστατέψτε το από την άµεση ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα. 
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