
/  TRATAREA ŞI CURĂŢAREA  ACOPERIŞURILOR ŞI FAŢADELOR

Lichid concentrat special conceput pentru curăţarea solului, a 
faţadelor, a acoperişurilor şi alte materiale de construcţii.
Transformă  depunerile  de  origine  animală,  vegetală  sau 

Utilizare : 

Manual, cu maşina sau prin pulverizare.

Lichid incolor în fază apoasă, distruge muşchiul vegetal, ciupercile, algele 
şi verdeţurile de orice natură atât în interior cât şi în exterior. Posedă o acţiune
de curăţare şi dezinfectare. Prin formula  sa  specifică  se  reactivează  prin
umiditatea din aerul ambiant conservându-şi astfel foarte mult timp calităţiile
remanente apreciabile.

Utilizare  :  
Tratament de suprafaţa acoperişurilor, teraselor, pereţilor ( vopsiţi sau nu ),
izolaţii termice care necesită protecţie împotriva drojdiei, algelor,
ciupercilor, mucegaiurilor, lichenilor şi a muşchiului vegetal.

Putere de acoperire :  
.   

Soluţie cristalizantă hidrofugă de polimeri bazificaţi pentru pereţi şi soluri.

Utilizare : 

Protejează materialele de riscurile legate de pătrunderea apei. Foarte util pentru 

Protecţia pereţilor:   - Utilizaţi produsul pur
- Pulverizaţi sau periaţi 

- Lăsaţi să se usuce 24 ore 

- Un al doilea strat va fi necesar.

Protecţia solurilor :  - Utilizaţi produsul pur 
- Praful perfect eliminat de pe sol 
- Pulverizaţi un strat unifrom
- Lăsaţi să se usuce 24 ore

- Un al doilea strat este necesar

Puterea de acoperire a produsului : 5 până la 10 m

Mod de utilizare  : de la 5 până la 15 ori volumul de apă în
funcţie de natura depunerilor, de pe suprafeţele de curăţat.

Mod de utilizare :  Se  utilizează pe suprafeţele  foarte infectate.
Pentru tratament fungicid diluaţi cu de 4 ori volumul său. Se aplică 
cu  pulverizatorul,  cu  peria  sau cu ruloul. Impregnaţi produsul pe
suprafeţele infectate, nu clătiţi. După 6 - 10 zile mucegaiurile, algele
se detaşează şi dispar. Pe anumite suporturi foarte poroase trebuie şi
periat pentru eliminarea scheletelor. Clătirea cu înaltă presiune este
preconizată precum şi tratamentul preventiv diluat.

Mod de utilizare :  Etalarea imperativă pe suport umed
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TRATAREA  ACOPERIŞURILOR

04. TRATAREA  ACOPERIŞURILOR

Utilizaţi biocidele cu precauţiune. Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs. Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare.

Periculos . Respectaţi precauţiunile de utilizare.

minerală, saponificândul-e sau emulsionându-le.

PRODUS PENTRU ELIMINAREA MUŞCHIULUI VEGETAL
IXYL MOUSSE

1 litru de soluţie permite tratarea a aproximativ 10 m

PRODUS HIDROFUG

PROFAL HYDROPORE

a evita degradarea acoperişurilor din ţiglă.
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Puterea de acoperire a produsului : 6 până la 12 m2
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