SANOSIL S010Ag PENÉSZ ELLENI SZER
A Sanosil S010Ag környezetbarát fertőtlenítőszer, mely gombaölő hatásának köszönhetően elpusztítja a penészt.
A szer hatóanyaga hidrogén-peroxid (kb. 5%), és minimális ezüst (kb. 0,005%), így a szer használata közben
nem keletkezik semmilyen egészségkárosító melléktermék. A penészes felület kezelése közben és azután sem
kell elhagyni a helyiséget, illetve nem szükséges kiszellőztetni.
A Sanosil S010Ag előnyei:
-

Színtelen
Szagtalan
Hatékonyan elpusztítja a penészgombákat
Gátolja, késlelteti a penész ismételt megjelenését
Használata közben nem keletkeznek veszélyes melléktermékek
Nem rákkeltő, nem mutagén

A penész megszűntetése:
A felszínen látható penész a penészgombának csak egy része (spóratartók és spórák). A felszín alatt megbújó
gombafonalak többnyire nem láthatók. Éppen ezért a felületi kezelés általában nem vezet tartós eredményre. Így
legfeljebb néhány hónapra tűnik el a penész. Ha tartós eredményt szeretnénk, akkor a penészedés okát kell
megszűntetni.
A Sanosil S010Ag alkalmazása:
1.

2.

3.

4.

A kezelés előtt: Mechanikai tisztítás szükséges. Nedvesítse be a felületet, hogy a dörzsölés, súrolás
közben kevesebb gombaspóra jusson a levegőbe. Ha tapétán, vagy egyéb falburkolaton található a
penész, akkor azt távolítsa el. A szabaddá tett falfelületen a penészfoltot és annak kb. 50 cm-es körzetét
drótkefével alaposan súrolja le. A spórák és a por miatt pormaszk viselése ajánlott.
A kezelés: A Sanosil S010Ag-t kézi permetezővel, ecsettel, szivaccsal vagy szórófejes flakonból,
egyenletesen vigye fel a felületre, majd hagyja megszáradni. A kezelés közben nem szabadulnak fel
káros anyagok, a felületen mindössze igen kevés (szemmel nem látható) ezüst marad, ami teljesen
veszélytelen. Gumikesztyű és pormaszk viselése ajánlott. Amennyiben szemmagasságnál magasabbra
permetezzük a szert (pl.: a plafon sarkára), akkor érdemes védőszemüveget viselni a visszahulló permet
miatt. Faanyagok kezelésekor többszöri súrolás és Sanosil S010Ag-val való lemosás szükséges az
alapos szárítás előtt. A penészes csempe fugákat érdemes eltávolítani és nem penészedő fugázó
anyaggal pótolni. (pl.: az egészségügyben használt nem penészedő fugázó anyaggal)
Ismételt kezelés: A felület száradása után még 2-3 alkalommal ismételjük meg a kezelést. Minden
kezelés között hagyjuk megszáradni a felületet. A többszöri kezelésnek köszönhetően nő a felületen az
ezüst mennyissége és ez gátolja a penész ismételt elszaporodását. A kezelést 2-3 hetente érdemes
ismételni, addig, amíg a penészedés (azaz a felület nedvesedésének) okát meg nem szűntetjük.
A kezelések után: Mivel semmilyen káros anyagot nem tartalmaz a szer, így nyugodtan
rendeltetésszerűen használhatja a helyiséget a kezelések alatt és azok után is. A fal tejes kiszáradásáig,
azaz 1-2 hétig ne tapétázza, burkolja újra a kezelt falfelületet.

Kérjük, minden esetben olvassa el és tartsa be a termék Biztonságtechnikai Adatlapján található
utasításokat!

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a
legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és
tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen
bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek
érvényesek.
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