
Διάφανο υδατοδιάλυτο προϊόν, με αντιμυκητια-
κή δράση για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Περιέχει ειδικά βιοαποικοδομήσιμα συστατικά 
που εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανι-
σμών μούχλας, ψωρίασης και άλγης. Είναι 
κατάλληλο για τοίχους, πέτρες, τούβλα, τσι-
μέντα, πισίνες, ταβάνια, ντουλάπες, αποθήκες 
τροφίμων, επαγγελματικούς φούρνους κτλ.

Mold Blocker
Professional

Διάφανο υδατοδιαλυτό προϊόν με αντιμυκητιακή δράση για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση
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Υδατοδιαλυτό προϊόν με 
ισχυρή αντιμουχλική δράση 
για την πρόληψη και κατα-
πολέμηση της μυκητίασης.
Περιέχει βιοαποικοδομήσιμα 
συστατικά που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη μούχλας.
Αποτελεσματικό για τη μού-
χλα και ακίνδυνο για τον 
χρήστη και το περιβάλλον.

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (Π.Ο.Ε.) 
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Προστατεύει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης
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Mold Blocker
 Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

 Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επι-
φάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, ελεύθερη 
από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές 
βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώμα-
τα κλπ.

◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, 
πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμά-
των, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, την 
επόμενη μέρα ακολουθεί καθαρισμός των 
υπολειμμάτων με βούρτσα και 1 στρώση  
KRAFT MOLD BLOCKER αραιωμένο με νερό 
σε αναλογία 1:10.

 Προσοχή, σε περιπτώσεις προχωρημένης 
μυκητίασης η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
όσες φορές χρειάζεται μέχρι να καταπολε-
μηθεί ο μύκητας της μούχλας.

 Οδηγίες Εφαρμογής 

◆ Εργαλεία εφαρμογής: πινέλο, πατρόγκα, 
βούρτσα.

◆ Αραίωση:

 ◆ Για καταπολέμηση του μύκητα της μού-
χλας: έτοιμο προς χρήση.

  ◆ Για καθαρισμό και πρόληψη: αραίωση 1:10 
με νερό.

◆ Χρόνος στεγνώματος: 20-30 min.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετι-
κή υγρασία άνω του 80%.

◆ Δεν πρέπει να προστίθεται σε αστάρια και 
τελικά χρώματα νερού ή διαλύτου.

 Συσκευασία 

◆ Διατίθεται σε συσκευασίες τoυ 1L

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης 

 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου 
στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέ-
κτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο 
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς. Aποφύγετε την ελευθέρωσή 
του στο περιβάλλον. Aναφερθείτε σε ειδικές 
οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 

 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 210 7793777
 Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

 Αποθήκευση

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 
5°C εως 35°C

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό Βάρος (Kg/L)

Ιξώδες (Flow Cup No 4)

Απόδοση (m2/L)
Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)

Χρόνος Αποθήκευσης

*ανάλογα με το βαθμό μυκητίασης της επιφάνειας

1,0 (±0,02)
{ISO 2811}
20-30 sec
{ISO 2431}
10*
5
{ISO 2808}
1 έτος τουλάχιστον


