
Αντιµουχλικό συντηρητικό υγρό

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός 

ΑΠΟΔΟΣΗ
9-10m 2/L

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
24 h

»

»

  Ισχυρή δράση κατά των μυκήτων, 
βακτηρίων και άλγεων
Εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Υδατοδιαλυτό συντηρητικό δομικών υλικών  που 
χρησιμοποιείται για την συντήρηση  οικοδομικών 
επιφανειών εκτός του ξύλου όπως βαμμένοι ή 
άβαφοι τοίχοι, τσιμέντο, σοβάς, αρμοί, κεραμίδια, 
πλακάκια,  πέτρες κλπ, μέσω του ελέγχου 
προσβολής τους από μικρόβια και φύκη όπως 
μύκητες βακτήρια, άλγη.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό Βάρος (Kg/L)
{ISO 2811}

1,0 (±0,02)

Ιξώδες 
ph

(Flow Cup No 4)
{ISO 2431}

20-30 sec
6 - 8

Απόδοση 
Χρόνος Αποθήκευσης

(m2/L) 9-10 *

2 χρόνια
* ανάλογα με το βαθμό μυκητίασης της επιφάνειας.

Mold Blocker
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
»
»
»
»
»

»

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

»

»

»

  Διατίθεται σε συσκευασίες του 0,5L.

Προστατεύστε το από θερμοκρασίες υψηλότερες των
45°C ή χαμηλότερες των 5°C.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

 

Για την απομάκρυνση της μούχλας των βακτηρίων και 
των άλγεων ψεκάστε το Kraft Mold Blocker στην 
επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για  1 ημέρα 
περίπου. Έπειτα τρίψτε την επιφάνεια με σφουγγάρι ή 
με σκληρή βούρτσα και ξεπλύνετε την επιφάνεια με 
νερό. Στη συνέχεια η επιφάνεια που εφαρμόστηκε το 
MOLD BLOCKER είναι ακίνδυνη χρήσης από τον 
άνθρωπο ή τα ζώα. Για την εξασφάλιση μακροχρόνιας 
προστασίας της επίμαχης επιφάνειας εφαρμόστε το 
υλικό ανά 4 μήνες.  Αν απαιτείται, αφού γίνει η 
συντήρηση,  εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER 
HYDROCONTROL.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές 
βλάβες. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα  και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα 
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως 
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο 
χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους 
τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Περιέχει: Quaternary ammonium compounds, benzyl- 
C12-16-alkyldimethyl, chlorides

Εργαλεία εφαρμογής: Ψεκασμός
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση
Χρόνος στεγνώματος: 20-30 min.
Χρόνος δράσης 24h
Δεν πρέπει να προστίθεται σε αστάρια και τελικά 
χρώματα νερού ή διαλύτου.
Χρόνος εφαρμογής: Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Δραστικές Ουσίες / Active 
Substances (Regulation (EU)
 No 528/2012)           CAS  
Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides  

g/100g

68424-85-1 5,00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αριθμός έγκρισης προιόντος: ΤΠ10-0002

MADE IN E.U.
DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  19 300  ΑΤΤΙΚΗ 
THΛ.: 210 55 19 500  -  FAX: 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr |  E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 

800 111 7700 
Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00


