
6312074 - BISON SCHIMMELVRETER CHLOORVRIJ FLACON 500 ML NL/FR

SCHIMMELVRETER® CHLOORVRIJ
SCHIMMELVRETER CHLOORVRIJ BESTRIJDT EFFECTIEF SCHIMMELVORMING
OVERAL IN HUIS

PRODUCTOMSCHRIJVING
Schimmelvreter Chloorvrij bestrijdt effectief schimmelvorming
in alle ruimtes in huis. De actieve formule desinfecteert
en vernietigt onmiddellijk schimmels en bacteriën. De gel
formulering zorgt voor een diepe penetratie en langdurige
werking. Dankzij de chloorvrije formule uitermate geschikt voor
gebruik in woon- en slaapkamer.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor behang, hout, metselwerk, stucwerk, steen,
keramiek, textiel en leer. Dankzij de chloorvrije formule
uitermate geschikt voor het behandelen van wanden, vloeren en
meubels in o.a. woon- en slaapkamer.
Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen, zoals marmer en
steen.

EIGENSCHAPPEN
· Bestrijdt effectief schimmels en bacteriën Chloorvrije formule –
 stinkt niet 
· Ideaal voor woon- en slaapkamer 
· Ook te gebruiken op textiel en behang 
· Resultaat in 15 minuten 
· Vereist nabehandeling met spons of vochtige doek

VOORBEREIDING
Eisen oppervlakken:    Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen,
zoals marmer en steen.
Voorbehandeling oppervlakken:  Te behandelen oppervlakken niet
voorbehandelen om de verspreiding van schimmels in de lucht
te voorkomen. Planten en metaal afdekken.

VERWERKING
Verbruik:  Voor 4-6 m² wand of 12-16 m voegen.
Gebruiksaanwijzing: 
De verstuiver gereed maken door de dop een kwartslag te
draaien. Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en
pas daarna sprayen.
Prepare trigger by turning nozzle. Avoid splashes: first prepare
nozzle for use and only then spray.
Schimmels vooraf niet verwijderen. De verstuiver gereed maken
door de dop een kwartslag te draaien. Voorkom spatten: altijd
eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen. Besproei
de ondergrond gelijkmatig vanaf 3-5 cm afstand, zodat er een
laag ontstaat. Laat 15 minuten inwerken. Bij sterke vervuiling
eventueel behandeling herhalen. Verwijder vervolgens resten
met een zachte borstel of spons. Het behandelde oppervlak
grondig reinigen met spons en water. Sluit na gebruik de
verstuiver door de verstuiver een kwartslag naar beneden te
draaien.
Aandachtspunten:  De te behandelen oppervlakken niet
voorbehandelen, om de verspreiding van schimmel in de
lucht te voorkomen. Planten en metaal afdekken. Test voor het
gebruik het te behandelen materiaal. Niet te gebruiken op
zuur-gevoelige materialen zoals marmer en natuursteen. Na
gebruik verstuiver sluiten door de sproeidop een kwartslag
naar beneden te draaien. Koel, donker en rechtop bewaren. De
flacon mag niet worden hergebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Waterstofperoxide

Kleur: Wit (Transparant)

Dichtheid ca.: 1.03 g/cm³

pH-waarde ca.: 3-4

OPSLAGCONDITIES
De flacon goed afgesloten en rechtop opslaan op een stabiele,
droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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