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LONGLIFE پاک کننده ی جلبک و خزه 

Algae and Moss Remover  LONGLIFE 

 

 مشخصات:

فعل و انفعاالت خوبی از خود بروز می بر روی سطوح محلول در آب است که  و غلیظ محصول پاک کننده  خزه و جلبک ، یک  پاک کننده 

باز و حاللها می باشد. این محصول عاری از کلر،اسید، دهد.  

 

 کاربرد:

که از سنگهای طبیعی و مصنوعی ساخته  ییو دیوارهاسقف  کف ،راه پله، نما، ،ز روی تایلناشی از گیاهان را االیه های آلوده این محصول 

و...( پاک می کند.چوب  پالستیک ، سرامیک، ،گرانیت مرمریت،)شده اند   

اقدامی پیشگیری کننده ضد الیه های ایجاد شده ناشی از گیاهان سبز می باشد. و ن محصول بیش از یک سال استای تاثیر  

 

 دستور العمل استفاده:

سپس محصول مورد نظر را استفاده  کنید.و کاربرد آلودگی ها را تمیز نمایید قبل از  -1  

رقیق نمایید . 1:50تا   1:10آب به نسبت  محصول را با -2  

)برای مثال اسپری با  فشار مخصوص باغبانی(و کمی صبر کنید .مل رقیق کردن را با یک ابزار اسپری مانند انجام دهید.ع -3  

درجه است. 25-10دمای ایده آل برای انجام کار   

نگیرند. رباران قرادر معرض  ساعت 4باید حداقل به مدت سطوح بهینه شده  -4  

شستشو داد و پاک کرد. فراوان  ی باقی مانده را می توان پس از چند روز با آبجرم ها -5  

 

 رهنمودهای ویژه:
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 توان نظر قطعی داد، برای انواع گسترده ای از گیاهان نمی اما نخلستانها و بوته ها( آسیبی نمی رساند. -گل ها ماده مذکور به گیاهان باغ ) -

درصورت تماس فوراً گیاهان را شستشو دهید. گیاهان تماس داشته باشد و اجایی که ممکن است اجازه ندهید محصول ب بنابراین تا  

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de به وب سایت مراجعه  

 

 مشخصات فنی:

باشد(رقیق شده  1:10)اگر محصول با نسبت  لیتر متر مربع/ 50مقدار مصرفی:        حدود   

روشن و بدون رنگ      رنگ:              

سانتی متر مکعب گرم/ 1حدود            چگالی:      

 مقدارPH: 7حدود               

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 1حدود  


