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       LTP MouldEx Sprey 

DERZ VE YOSUN TEMİZLEYİCİ 

 
Derz arası Küf  ve Yosun kalıntıları Temizleyici  

 
Silikon korumaların yüzeyi ve diğer nemli yerler dahil 
olmak üzere tüm küf oluşumları, mantarlar, yosunları 
öldürür ve çıkarır. Anti-bakteriyel etki yeniden 
büyümenin önlenmesine yardımcı olur. 
 
Yüzeylere tutup kalarak, sporları, mantar, yosunların 
silikon contaların yüzeyinden ve diğer nemli 
ortamlardan uzaklaştırılması için formüle edilmiştir. 
Antibakteriyel özellikler yeniden büyümenin 
önlenmesine yardımcı olur. Banyolar ve mutfaklar için 
idealdir. İç ve dış kullanım için uygundur. Beyaz 
derzlenmeyi orijinal rengine geri döndürmeye yardımcı 
olur. 

 Kullanım Talimatları  
 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 

bakınız. 

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ. Uygulama 

yapılacak yüzeyler uygulamadan önce tamamen kuru 

olmalıdır. Genel kullanımdan önce daima gözle 

görülmeyen bir alanda test edin. Dik tutun ve yüzeyden 

5-10 cm uzaktan püskürtün. 45 dakika bekletin. Bir 

miktar su kullanarak kiri çıkartmak için fırça ile o . Bir 

sünger ve su ovalayın. Su ve sünger kullanarak iyice 

durulayın. 

İnatçı lekeler, özellikle çoğu silikon veya elastik silikon 

için daha uzun bir uygulama gerektirecektir, bu 

durumda, kimyasal uygulanarak gece boyunca 

yüzeylere bırakılır. Metaller, kumaşlar ve boyalı 

yüzeyler ile temas halinde derhal su ile durulayınız. 

Asit bazlı harç sökücüler veya diğer asit bazlı 

temizleyiciler kullanmayın. 

Doğal taş ve renkli derzlarde kullanılabilir, ancak genel 

uygulamadan önce daima gözle görülmeyen bir alanda 

test edin.. 

 Coverage 

 
Seramiklerin büyüklüğüne bağlı olarak 5-15 m2 .  
  

   Depolama bilgileri 

 
.DİK KONUMDA TUTUN. Serin ve kuru bir yerde 
saklayın. 
Raf ömrü: Bir kez açıldığında, optimum sonuçlar için 

satın alma tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanın. 

 
 

Önemli  

 
GIDA KURULUMLARI - Doğrudan gıda temasına 
maruz kalan ekipman ve yüzeyler 
bu ürünle temizledikten iyice durunmalıdır. Kullanım 
sırasında yiyecek bulaşmasından kaçının. Gıda işleme 
veya gıda depolama alanında saklamayın. 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre 

 
İçerik: SODIUM HYPOCHLORITE 2.52% ww 

KULLANIMLA İLGİLİ ONAY BELGESİ 

Sadece yüzey biyosidi olarak kullanım içindir 

10 cm mesafeden yüzeylere püskürtün 

M2 başına 33-100 ml ürün uygulayın (spreye her 

basışta üründen 0.7-0.9 ml çıkar) 

Kullanıcılar, tüm Onay Koşullarına uymak da dahil 

olmak üzere 1986 Pesticides  Kontrolü Yönetmeliği 

(değiştirildiği haliyle) altındaki tüm yasal 

sorumluluklarına uymak zorundadırlar. 

Kullanmadan önce tüm önlemleri okuyun 

HSE No: 9778 

 

İçerir: <% 5 anyonik yüzey aktif maddeler. <% 5 iyonik 

olmayan yüzey aktif maddeler. <% 5 sodyum hipoklorit 

Malzemeler: www.ltp-online.co.uk/dr 

İnsana ve çevreye olan risklerden kaçınmak için 

kullanım talimatlarına uyulmalıdır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ltp-online.co.uk/dr
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Sağlık, Güvenlik ve Çevre (devamı..) 

 

 

 

 

                  UYARI 

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur. 

Sudaki yaşam için çok zehirlidir. 

Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / 

yüz koruyucu kullanın. CİLT İLE TEMAS HALİNDE: 

(veya saç) Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarınız. 

Cildi su ile durulayın. Buharı / spreyi solumayın. 

SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve 

nefes almak için rahat bırakın. GÖZ İLE TEMASI 

HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. 

Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. 

Durulamaya devam edin. Hemen   doktora 

başvurunuz. İçeriği / kabı tehlikeli veya özel atık 

toplama noktasına atın. 

GIDA SICAKLIĞI, YEMEK VEYA YİYECEK İLETİŞİM 

YÜZEYLERİNİ YAŞAYIN: 

Cilt ile temasından sakının. Göz ile temastan kaçının 

Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. 

Spreyi solumayın. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda 

kullanın. 

Toprak, su tüpleri veya su yollarını kimyasal 

maddelerle kirletmeyin. 

Uygulamadan önce TÜM BALIK TANKLARI VE 

FANUSLARIN Üzerini KAPATIN. 

UYGULANAN YÜZEYLERİ TAMAMI İLE KURUYANA 

KADAR KULLANMAYIN.  

 

 

 

 

 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (devamı..) 

 

Yemek öncesi veya kullanımdan hemen sonra eller 

yıkanmalı 

GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde saklayın. 

Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın ve bu kabı 

veya etiketi gösterin. 

ASİTLİ kimyasal ile birleşiminde  ZEHİRLİ GAZ ortaya 

çıkar. 

Bu ürün diğer kimyasal maddelerle karıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşullar ve uygulama 

yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

 

 

 

 


