
 

 

 

 

Техническа характеристика  

CL-MOLD 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 11.3.20 

 

Специален антибактериален почистващ агент 
 

Описание 
 
Специална течност с антибактериално 
действие за вътрешна и външна употреба. 
Почиства и дезинфектира повърхностите 
от мухъл, бактерии и алги.  
Няма мирис и е безопасен за употреба и 
околната среда.  
 

Области на приложение 
 
Полага се върху боядисани повърхности 
засегнати от мухъл, но също така може да 
се използва като предварителна защита 
срещу поява на микроорганизми върху 
боядисани повърхности в зони с висока 
влажност.  Много ефективен върху 
повърхности на стени и тавани от 
естествени камъни, тухли, цимент и т.н. 
Също така може да се използва за 
дезинфекция и поддържане на санитарни 
условия в кухни, ресторанти, хотели, 
хранително-вкусовата промишленост, 
складове, пекарни, плувни басейни и т.н. 
 

Технически характеристики 
 
Вид :  течност 

Цвят :  светло син 

Плътност : 1 kg/l 

pH :  6-7 
 

Указания за употреба 
 
За премахване на мухъл: CL-MOLD се 
полага неразреден върху повърхността 
замърсена с мухъл, бактерии или алги, 
чрез плат или гъба, и се оставя да действа 
за поне 24 часа.  Остатъците се премахват 
с гъба и повърхността се измива с чиста 
вода и се оставя да изсъхне напълно.  
 
 
 
 

За предварителна защита: CL-MOLD се 
полага върху боядисаните повърхности и 
се обновява периодично за да се осигури 
дълготрайна защита от поява на 
микроорганизми.  
 
За дезинфекция: Като дезинфектант CL-
MOLD се полага върху повърхностите 
разреден 1:10 с вода. 
 

Разход  
 
Приблизително 15-20 m2 за литър, в 
зависимост от поглъщаемоста на основата.  
 

Опаковка 
 
Предлага се в опаковки от 1l. 
 

Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
от +5°C до +35°C, на места, защитени от 
пряка слънчева светлина и ниски 
температури.  
 

Забележки 
 
Консултирайте се с рисковете при употреба 
и инструкциите за безопасност, посочени 
върху опаковката.  
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