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LTP MouldEx
DIŞ TAŞ TEMİZLEYİCİ
Beton kaldırımlar dahil her türlü doğal ve yapay taştan
küf sporları, siyah nokta, liken, mantar ve yosunları
öldürür ve çıkarır.Antibakteriyel etki yeniden
büyümenin önlenmesine yardımcı olur.
Yüzeylere tutunarak küf sporları, siyah nokta, liken,
mantar, yosun ve diğer nemli yerlerdeki yosunları
uzaklaştırmak üzere formüle edilmiştir. Beyazlatma
özelliği, doğal taşın asıl rengini çıkartıp eski haline
getirmeye yardımcı olur.

Kullanım Talimatları

Sonraki aşama: Yeni temizlenen yüzeylerin LTP Dış
Taş Koruma Maddesi ile sızdırmaz hale getirilmesi,
nemin ve organik partiküllerin yüzeyde emilmesini ve
alglerin ve siyah noktaların büyümesini azaltacaktır.

KAPSAMA
Kirlenmeye bağlı olarak litre başına 5-15 m2.

Sakalama Önerileri
Serin ve kuru bir yerde saklayın.
Raf ömrü: Bir kez açıldıktan sonra en iyi sonuç için 6
ay içinde kullanın..

Sağlık, Güvenlik ve Çevre
İçerik: SODIUM HYPOCHLORITE 2.52% ww

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine
bakınız.

KULLANIMLA İLGİLİ ONAY BELGESİ

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ. Bu ürün
ağartma eylemi içerir. Genel uygulamadan önce gözle
görülmeyen bir alanda test edin. Uygulanacak
yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.,

Sadece yüzey biyosidi olarak kullanım içindir

Küf, Mantar ve Yosun: Kimyasalı doğrudan zemine
dökün ve bir sünger veya boya fırçası kullanarak eşit
olarak dağıtın. En az 1 saat bekletin. Biraz su sürün ve
sert bir fırça veya siyah ped ile ovalayın, Yüzeydeki
küf, mantar ve yosun kalıntılarını serbest bırakmak için.
Bir hortum veya basınçlı yıkama kullanarak iyice
durulayın. Bazı inatçı lekeler ve siyah noktalar daha
uzun bir tedavi gerektirebilir.

Siyah Nokta, Liken ve Yosun: imyasalı doğrudan
zemine dökün ve bir sünger veya boya fırçası
kullanarak eşit olarak dağıtın.Plastik örtü veya branda
ile zemini örtün ve gece boyunca bırakın. Açtıktan
sonra, biraz su ekleyin ve orta pirinç kaplı tel fırça
kullanarak hafifçe çalkalayın. Bir hortum veya basınçlı
yıkama kullanarak iyice durulayın. Çok kirli yüzeyler
birden fazla uygulama gerektirebilir. Tedavinin
ardından hala küçük siyah leke izleri kalırsa, tedaviyi
izleyen birkaç gün içinde yavaş yavaş kaybolur.
kaybolmaz ise: yeniden uygulayın.
Not: Tedavi sırasında hayvanları uzak tutun. Metaller,
kumaşlar ve boyalı yüzeyler ile temas halinde derhal
su ile durulayınız. Sıcak yüzeylerde kullanmayın.
Yağmur oluşması durumunda uygulamayın. Bitki ile
temastan kaçınınız: temas halinde bol su ile iyice
durulayınız. Asit ve asit bazlı ürünler ile karıştırmayınız.

Kullanıcılar, tüm Onay Koşullarına uymak da dahil
olmak üzere 1986 Pesticides Kontrolü Yönetmeliği
(değiştirildiği haliyle) altındaki tüm yasal
sorumluluklarına uymak zorundadırlar
Fırçalama: Metrekare başına 100 mililitre ürün
uygulayın.
Kullanmadan önce tüm önlemleri okuyun
HSE No: 9778

İçerir: <% 5 anyonik yüzey aktif maddeler. <% 5 iyonik
olmayan yüzey aktif maddeler. <% 5 sodyum hipoklorit
Malzemeler: www.ltp-online.co.uk/dr
İnsana ve çevreye olan risklerden kaçınmak için
kullanım talimatlarına uyulmalıdır:
This material and its container must be disposed of in a safe
way
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Sağlık, Güvenlik ve Çevre (devamı..)

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (devamı..)

Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın ve bu kabı
veya etiketi gösterin.
ASİTLİ kimyasal ile birleşiminde ZEHİRLİ GAZ ortaya
çıkar.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
Sudaki yaşam için çok zehirlidir.

Bu ürün diğer kimyasal maddelerle karıştırılmamalıdır.

Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /
yüz koruyucu kullanın. CİLT İLE TEMAS HALİNDE:
(veya saç) Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su ile durulayın. Buharı / spreyi solumayın.
SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve
nefes almak için rahat bırakın. GÖZ İLE TEMASI
HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın.
Durulamaya devam edin. Hemen
doktora
başvurunuz. İçeriği / kabı tehlikeli veya özel atık
toplama noktasına atın.
GIDA SICAKLIĞI, YEMEK VEYA YİYECEK İLETİŞİM
YÜZEYLERİNİ YAŞAYIN:
Cilt ile temasından sakının. Göz ile temastan kaçının
Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız.
Spreyi solumayın. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda
kullanın.
Toprak, su tüpleri veya su yollarını kimyasal
maddelerle kirletmeyin.
Uygulamadan önce TÜM BALIK TANKLARI VE
FANUSLARIN Üzerini KAPATIN.
UYGULANAN YÜZEYLERİ TAMAMI İLE KURUYANA
KADAR KULLANMAYIN.
Çocuklardan uzak tutun

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır.
Malzeme, yerel koşullar ve uygulama
yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde
kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze
çarpmayan bir alanda denenmelidir.

