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Anvendelsesområder 

Til fjernelse af uønskede 
belægninger på fliser, fuger, puds, 
sten, kunststof, lakerede flader og 
andre vandbestandige underlag.  
 
Produktegenskaber  

Aktivt specialrengøringsmiddel 
med hurtig virkning over for 
biologiske belægninger. Uden 
opløsningsmidler, 
underlagsneutral.  
 
Forarbejdning 

Sprøjt den originale opløsning 
direkte på fra sprayflasken med en 
afstand på ca. 15 cm.  
Hvis der efter 30 minutter stadig 
kan ses pletter, gentages 
sprøjteprocessen, og der skylles 
efter med varmt vand.  
 
Bemærk 

For at sikre forligelighed med 
materialet skal der laves en test på 
et ikke iøjefaldende sted, inden 
produktet anvendes første gang.  
Må ikke anvendes på tekstiler og 
planter.   
Blanke metaller skylles straks efter 
med vand.   
Må ikke blandes med andre 
rengøringsprodukter.  
 
Sørg for sikker omgang med 
biocider. Læs altid mærkning og 

produktinformationer inden 
brug! 
 
Leveringsform, forbrug, 
opbevaring 

Leveringsform:   
500 ml sprayflaske 
Forbrug:  
Alt efter angrebets grad op til 
0,1 l/m². 
Opbevaring:   
Ved kølig, men frostfri opbevaring i 
lukket originalbeholder er 
holdbarheden mindst 12 måneder.  
 
Førstehjælpsforanstaltninger 

 Generelle informationer:  
Fjern straks klædningsstykker, 
der er blevet tilsmudset med 
produktet.  

 Efter indånding: 
Sørg for frisk luft. 
Ved gener skal lægen 
kontaktes.  

 Efter kontakt med huden: 
Vask straks med vand og 
sæbe og skyl godt efter.  

I tilfælde af vedvarende 
hudirritation skal lægen 
konsulteres.  
 

 Efter kontakt med øjnene: 
Skyl under rindende vand med 
åbne øjne i flere minutter og 
konsulter lægen.  

 Efter indtagelse: 
Skyl munden grundigt og drik 
rigeligt med vand.  
Undgå at fremkalde 
opkastning, tilkald straks 
lægehjælp.  

 
Sikkerhedsanvisninger 

Opbevares aflåst og utilgængeligt 
for børn. Undgå berøring med 
huden. Udled ikke i afløbet.  
Under arbejdet skal der bæres 
egnede sikkerhedshandsker og 
beskyttelsesbriller/ansigtsværn.  
Personligt beskyttelsesværn 
ved sprøjtning og kemisk tørring 
påkrævet.  
Åndedrætsværn partikelfilter P2 
(fra f.eks. firmaet Dräger). 
Egnede sikkerhedshandsker se 

Produktdata 

Sammensætning: Vandig opløsning af natrium-
hypochlorit, halogenderivater, 
stabilisatorer, fugtnings- og 
opløsningsmiddel 

pH-værdi: ca. 11,5 
Densitet ca. 1,02 g/ml 
 

Teknisk datablad 
Varenummer 0693 

Skimmel-Stop 
Specialrengøringsmiddel til fjernelse af uønskede 
belægninger 
Registreringsnummer: N - 12218 
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sikkerhedsdatablad. Bær lukket 
arbejdstøj.  
 
 
 
Sikkerhed, økologi, 
bortskaffelse 

Nærmere informationer om 
sikkerhed under transport, 
opbevaring og omgang samt om 
bortskaffelse og økologi findes i 
det aktuelle sikkerhedsdatablad.  
 

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste 
udvikling og tekniske viden inden for vort anvendel-
sesområde.  
 
Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor 
indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som 
følge af indholdet i dette datablad.  Informationer, som går 
ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver 
moderselskabets skriftlige godkendelse.  
 
Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle 
tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle 
tidligere tekniske datablade. 


