
 

 
 
 
Teknik broşür  

CL-MOLD 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, irketimiz Ara t rma ve Geli tirme Departman n n sahip oldu u bilgi ve 
deneyime, ve ürünle yap lan uzun süreli uygulamalar n sonuçlar na dayal d r. Yap lan fiili uygulama an ndaki ko ullar irketimiz 
kontrolü d nda oldu undan, ürünün kullan lmas na ili kin tavsiyeler ve öneriler garanti niteli inde de ildir. Bu nedenle seçilen ürünün 
tasarlanan uygulamaya uygunlu u kullan c n n sorumlulu undad r. Bu teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, ayn  ürünle ilgili 
eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

  
 

 

 

Mantar önleyici özel madde 
 
 

 
Açıklama 

 
Hem bina içi hem bina dışı kullanıma uygun, 
mantar önleyici etkiye sahip özel sıvı. 
Yüzeyleri küf, bakteri ve yosunlardan temizler 
ve dezenfekte eder.   
Kokusuzdur, kullanıcı ve çevre dostudur. 
 

Uygulama alanları 
 
Küften etkilenmiş boyalı yüzeylere 
uygulanabilir, ancak aynı zamanda nemin 
yüksek olduğu ortamlarda boya yüzeyinde 
mikroorganizma oluşumunu önlemek için 
tedbir olarak kullanılabilir. Duvarlar, tavanlar, 
doğal taş, tuğla, beton, havuzlar, vb. gibi 
yüzeyleri temizlemek için oldukça etkindir. 
Ayrıca, mutfaklar, restoranlar, oteller, 
fabrikalar ya da gıda ambarları, ticari fırınlar, 
v.s. gibi yerlerde mantardan arındırmak ve 
hijyen koşullarını sağlamak için de 
kullanılabilir. 
 

Teknik veriler 
 

Biçim:   sıvı 

Renk:   açık mavi 

Yoğunluk:  1 kg/l 

pH:   6-7 

 
Kullanım talimatları 

 
Küf temizleme sıvısı olarak: CL-MOLD, küften, 
bakteriden veya yosundan etkilenmiş yüzeye 
bez veya sünger ile seyreltilmeden uygulanır 
ve en az 24 saat boyunca etki göstermesi 
beklenir. Daha sonra kalan küf sünger ile 
temizlenir, temiz su ile yıkanır ve tamamen 
kurumaya bırakılır. 
 
 
 
 

Tedbir amaçlı kullanım: Mikroorganizma 
oluşumunu uzun süreli olarak önlemek 
amacıyla CL-MOLD'u belli aralıklarla boyalı 
yüzeylere uygulayın. 
 
Dezenfektan olarak kullanım: Dezenfekte edici 
bir sıvı olarak CL-MOLD, yüzeylere su ile 1:10 
oranında seyretilmiş şekilde uygulanır. 
 

Tüketim 
 
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 15-
20 m2 / litre. 
 

Ambalaj 
 
1 litrelik kaplarda satışa sunulur. 
 

Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila 
+35oC sıcaklık aralığında saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 24 ay. Ürün, 
doğrudan güneş ışığına ve dona karşı 
korunmalıdır. 
 

Notlar 
 
Ürün kabı üzerinde yer alan kullanım risklerini 
ve güvenlik tavsiyelerini inceleyiniz. 
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