برگه اطالعات فنی

پاک کننده ی جلبک و خزه بادوام
Algae and Moss Remover LONGLIFE
محصول پاککننده خزه و جلبک ،یک پاک کننده غلیظ و محلول در
آب است که بر روی سطوح فعل و انفعاالت خوبی از خود بروز میدهد.
این محصول عاری از کلر،اسید ،باز و حاللها می باشد.

ویژگیها:
 اثر طوالنی جلوگیری از ایجاد خزه ،جلبک و گیاهان چسبنده به سطح به صورت کنسانتره پاککننده الیههای خزه و جلبک تشکیل مناسب جهت مکانهای با رطوبت باال ،آبنما ،حوض،استخرهای روباز و ....

مشخصات فنی:
 پوشش:حدود  50متر مربع/لیتر
(اگر محصول با نسبت  1:10رقیق شده باشد)

 رنگ:روشن و بدون رنگ
 دانسیته): (DIN EN ISO 2811-1حدود  1گرم/سانتیمتر مکعب

موارد استفاده:
این محصول الیههای آلوده ناشی از گیاهان را از روی تایل ،نما ،کف ،راه پله،
سقف و دیوارهایی که از سنگهای طبیعی و مصنوعی ساخته شدهاند
(مرمریت،گرانیت ،سرامیک،پالستیک  ،چوب و )...پاک میکند.
تاثیر این محصول بیش از یک سال است و اقدامی پیشگیری کننده جهت
جلوگیری از ایجاد خزه و جلبک بر روی سطح میباشد.

website: Pavirco.com
E-mail: info@pavirco.com
Instagram: pavirco
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان
شیخبهایی شمالی ،خیابان شهانقی ،پالک  ،25واحد 4
021- 8862 9033 , 8862 9079

دستورالعمل استفاده:
-1

قبل از کاربرد آلودگیها را تمیز نمایید و سپس محصول مورد نظر را استفاده کنید.

 -2محصول را با آب به نسبت  1:10تا  1:50رقیق نمایید.
 -3بهتراستت اعمال بر روی ستطح را با استیدی کردن انجام دهید (برای مثال استپری با فشتار مخصتوب باغبانی) و کمی صتبر
کنید.
دمای ایده آل برای انجام کار  25-10درجه است.
 -4سطوح آغشته به مواد حداقل به مدت  4ساعت شستشو نشود.
 -5جرمهای باقیمانده را می توان پس از چند روز با آب فراوان شستشو داد و پاک کرد.

نکات ویژه:
آس یبی نمیرستاند .اما برای انواع گستتردهای از گیاهان نمی توان نظر قطعی
ماده مذکور به گیاهان باغ (گلها -نخلستتانها و بوتهها) ت
داد ،بنابراین تا جایی که ممکن استت اجازه ندهید محصتول باگیاهان تماس داشتته باشتد ودرصتورت تماس فورا گیاهان را شتستتشتو
دهید.

