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ALGAKILL
---------------------------------------------------------------------------------------------------dumblių ir pel÷sių valiklis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Koncentruotas produktas su stipriu antiseptiniu poveikiu. Šalina ir neleidžia formuotis dumblių ir
pel÷sių nuos÷doms. Ypač tinka valyti ir apsaugoti paminklus. Taip pat tinka plokšt÷ms, fasadams
ir baseinams.
Panaudojimas:
•
•

Valymui: marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens, lieto akmens ir betono
paviršiams.
Profilaktikai: baseinams, akvariumams, fontanams – visur, kur yra stovintis vanduo.

Techniniai duomenys:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

Bespalv÷
1,00
8,0 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Užpilkite produkto ant paviršiaus, kurį valysite šepečiu. Algakill gali būti naudojamas grynas arba
atskiestas vandeniu iki 1:3. Naudojant šiltą vandenį rezultatas bus geresnis. Palikite Algakill 3060 minučių, po to gerai nuplaukite vandeniu.
Prieš naudojimą siūloma užterštas vietas nuvalyti sausu šepečiu, nenaudojant vandens. Norint
apsaugoti paviršius nuo pel÷sių ir dumblių, naudokite priemonę kas 6 m÷nesius.
Rekomenduojama procedūrą atlikti rudenį ir pavasarį.
Naudojimas profilaktikai baseinuose ir fontanuose:
Įpilkite Algakill tiesiai į vandenį arba į dezinfekavimo talpą.
Skiedimo proporcijos:
•
•
•

Pirma doz÷ (naudojant pirmą kartą baseinui dezinfekuoti): 40 gr/m3 vandens.
Palaikymo doz÷: 20 gr/m3 vandens vieną kartą per savaitę.
Koncentruota doz÷: 70 gr/m3 vandens.

Rekomenduojame neviršyti nurodytų kiekių.
Padengimas:
Vieno litro priemon÷s naudojant marmurui ir granitui pakanka 20-30 kv.m. Labai purviniems
paviršiams vieno litro priemon÷s pakanka 10-15 kv.m.

Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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Įpakavimas:
Indai po 1 L; 5 L; 25 L
Saugumo normos:
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.

Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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