
Finalit No.10
Препарат за отстраняване на петна от алги и мъх

Използвайте биоциди безопасно! Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба!

1) Finalit No. 10 Препарат за отстраняване на петна от алги и мъх

a) Подходящ за следните материали:
Finalit No. 10 Препарат за отстраняване на петна от алги и мъх е подходящ за всички естествени и изкуствени камъни, плочи и т.н.
Внимание: Finalit No. 10 Препарат за отстраняване на петна от  алги и мъх може да има увреждащ ефект върху меки камъни като 
мрамор, варовик, пясъчник, терацо и др. ... Препоръчителни тестове !
Преди започване на работа:

• Съществуващи наранявания, които са в резултат на ежедневното почистване и експлоатация да се фотографират като  се започне 
от вратата по посока на часовниковата стрелка.
• Дървени детайли, които контактуват с пода (напр.первази на врати) трябва да бъдат уплътнени с прозрачен силикон,в противен 
случай могат да се увредят отпроникване на вода или почистващ препарат. Използвайте специални,  устойчиви на киселина 
изолиращи ленти, които същевременно не оставят следи от лепило!
• Преди стартиране на работа по отстраняване на петна трябва да бъдат премахнати всички вече съществуващи покрития  сFinalit 
No. 5 Препарат за почистване на покрития или със смес от Finalit No. 1 Интензивен почистващ препарат, No. 5 Препарат за 
почистване на покрития и No. 39 Компакт (1:1:1) .  В противен случай препаратът няма да бъде ефективен! Понякога покритията не 
са видими и трябва да се направи тест :a)чрез стъргане и b) с вода –ако водата остава на повърхността, има покритие.
• Подовото отопление да бъде изключено 

b) Приложение:

• Навлажнете повърхността, която трябва да бъде обработена
• Finalit No. 10 може да бъде разреден с вода в съотношение 1:5, в зависимост от степента на замърсяване
• Нанесете и втрийте с кафяв пад, машина с един диск или четка
• Време за действие от 2-12 часа (в зависимост от степента на замърсяване), за предпочитане една нощ
• Неутрализация: неутрализира се с  Finalit No. 1 (разреден с вода в съотношение 1:20 )
• Оставете да подейства 5-10 минути
• Изплакнете обилно с вода

Приложение за особено упорити петна:
• Почистете повътхността сFinalit No. 2 Радикален почистващ препарат и четка с твърд косъм
• Третирайте засегнатата зона ДВУКРАТНО сFinalit No. 10 в интервал от 12 часа, за да убиете съществуващите бактерии и 
спори, време на действие: до 12 часа, в зависимост от степента на замърсяване
• Неутрализация:както е описано по-горе

- премахване на алги и мъх

- премахване на мухъл и патина

- отстраняване на петна от урина

- високоефективно, но екологично отстраняване на 
фунгицидни и бактериални остатъци

- киселинен специален почистващ препарат, рН-стойност: 2

- разрежда се с вода до 1: 5

- 1L почиства до 20m², в зависимост от степента на замърсяване

- силно дезинфекциращо, бактерицидно действие

No. 10 No. 1

1:5 1:20

2-12 h 5-10

Всички данни са необвързващи



Препоръка за всекидневно почистване:
Finalit Nr.40 Препарат за всекидневно почистване с аромат на цитрус-pH неутрален, подходящ за всички повърхности!

2) ПрофесионалнисъветизаFinalitNo.10Препарат за отстраняванена петна оталги и мъх

b) Премахваненапетнаотмухълиурина
В комбинация с Finalit Nr. 6 Препарат за разтваряне на варовик, Finalit No. 10 Препарат за отстраняване на петна от алги и мъх е
особено подходящ за премахване на петна от мухъл и урина: Нанесете Finalit No. 6 Препарат за разтваряне на варовик неразреден,
оставете да действа за около 10 минути. След това нанесете Finalit No.1 интензивен почистващ препарат – разреден с вода в
съотношение1:20занеутрализация.СледкоетонанесетеFinalitNo.10Препаратзаотстраняваненапетнаоталгиимъхнеразреден,
оставете да действа 30 минути и изплакнете обилно с вода. Останалите цветни пигменти могат да бъдат избелени с Finalit No. 12
Унищожител на петна, за време от 1 до 3 часа (в зависимост от интензивността им). Накрая измийте третираните зони с Finalit No.1
Интензивен почистващ препарат, разреден сводавсъотношение 1:20.
Петната от урина върху дърво не могат да бъдат отстранени с киселинни или алкални почистващи препарати, и двете причиняват
появатаначервени петна.

b) Плесен
Петната от плесени (обикновено кръгли, от светлосив до черен цвят), които не могат да бъдат отстранени от Finalit № 10
(неразреден), могат да бъдат третирани с Finalit № 12 Унищожител на петна - време на действие от 3 до 6 часа (в зависимост от
инензивносттаим),изплакнетеобилносводаиповторетепроцеса,акосеналага.Същатапроцедурасеприлагаипризамърсявания
салги.

c) Преовлажняване на тераси
Долният слой бетон или дренажната подложка на терасите трябва да се поставят в низходящ наклон. В противен случай водата 
може да се натрупва под повърхността и може да причини образуване на алги и мъх или ефлоресценция на вар, сол и гипс. За да се 
предотврати този проблем, плочите трябва да бъдат защитени с Finalit No. 21S Препарат за запълване на пори от всички страни, 
включително ръбовете преди полагане.

3) Борба с микроорганизми

Finalit No. 10 Препарат за отстраняване на петна от алги и мъх е ефективен срещу следните  организми(ТЕСТВАН!):

Всички данни са необвързващи

БАКТЕРИИ ГЪБИ АЛГИ ДРОЖДИ

• Bacillus subtilius • Aspergillus niger • Chlorella pyrenoidosa • Candida albican

• Brevibacterium ammoniagenes • Aspergillus oryzae

• Staphylococcus aureus • Chaetomium globosum

• Enterobacter aerogenes • Penicillium finiculosum

• Escherichia coli • Penicillium varabile (glaucum)

• Pseudomonas aeruginosa • Aureobasidium pullulans

• Salmonella typhosa

4)Спецификации

Вид

pH стойност

Опаковка

Съхранение

Течност,безцветна

2

0,25L, 1L, 5L, 25L

Да се пази от замръзване. Препоръчителен срок на годност : 1 година след отваряне.

5) Указания за безопасност

Обичайните мерки за безопасност при работа с химикали са валидни и трябва да се вземат предвид. Да се осигури добро
проветрениенаработнотомясто.Дасепредотвратиобразуване нааерозоли.Да сесъхранявадалече от хранителнипродуктии
напитки. Замърсено облекло да се съблече веднага. Ръцете да се мият преди почивките и след края на работния ден. Да се
предотвратиконтактсочитеикожата.ВНИМАНИЕ:КОРОЗИВНО!

6) Забележка

Данните в  предоставената информация за продукта се основават на внимателни лабораторни изследвания и широкообхватни 
практически познания. Те са необвързващи указания. Ние препоръчваме да се установи дали продукта отговаря на съответните 
изисквания, чрез достатъчен брой собствени  опити. Нашата фирма не носи отговорност за щети в резултат на  използване на 
продукта не по предназначение.


