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Περιγραφή: 

Υψηλής ποιότητας ειδικό αντιμουχλικο υγρό με 

αντιμυκιτιακη δράση. Καθαρίζει και απολυμαίνει 

επιφάνειες από μούχλα, βακτήρια και άλγη. 

 Το ADIMULD εφαρμόζεται εσωτερικά και Εξωτερικά  σε 

βαμμένες επιφάνειες που έχουν προβλήματα μούχλας 

αλλά και προληπτικά  για να εμποδίσει την εμφάνιση 

όλων των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Η χρήση του 

γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά επάνω σε 

συνηθισμένες επιφάνειες όπως: 

 Τοίχους και ταβάνια 

 Μπετόν και τσιμεντοκονίες  

 Φυσικούς λίθους και τούβλα 

 Γυψοσανίδα κτλ. 

 Πισινές και  

Επίσης σε χώρους που χρειάζονται απολύμανση από μύκητες 

για την διατήρηση των συνθηκών υγιεινής όπως: 

 Κουζίνες και εστιατόρια 

 Ξενοδοχεία και εξοχικές κατοικίες 

 Βιομηχανίες τροφίμων και φούρνοι 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Προσφέρει: 

 

 Αντιμουχλικη δράση. 

 Καθαριστική δράση. 

 Είναι άοσμο και φιλικό στο περιβάλλον 

 Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο  

Συσκευασία: 1 lit 

Αποθήκευση: Ελάχιστον 12 Μήνες 

Χρώμα: γαλάζιο  

Ειδικό Βάρος: 1 kg/l 

ph 6-7 

 

Τρόπος χρήσης: 

Το ADIMULD έχει δυο τρόπους χρήσης:  
1.Ως αφαιρετικό υγρό χρησιμοποιείτε δίχως 
αραίωση αυτούσιο. Βρέχουμε με το ADIMULD  την 
επιφάνεια που έχει προσβληθεί από μούχλα 
,βακτήρια και άλγη και το αφήνουμε να δράση για 
περίπου 24 ώρες. Στην συνέχεια ξεβγάζουμε με 
ένα σφουγγάρι και καθαρό νερό και την αφήνουμε  
να στεγνώσει πλήρως πριν τη βάψουμε με το 
αντιμουχλικο χρώμα DOMOMAT BATH & 
KITCHEN.  
2.Απολυμαντικη χρήση και προληπτική χρήση: 
Εφαρμόζουμε το ADIMULD συχνά σε βαμμένες 
επιφάνειες που δεν θέλουμε να εμφανιστούν 
μικροοργανισμοί για να αντιμετωπίσουμε την 
ανάπτυξη μούχλας προληπτικά. 

 

Εφαρμογή: 

 Ως αφαιρετικό υγρό, πριν από τη χρήση, 

αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε 

ως έχει. Το αφήνουμε να δράση 24 ώρες . 

 Ως απολυμαντικό υγρό αραιώνετε 1:10 με νερό και 

σκουπίζουμε με ένα πανάκι σφουγγάρι την 

επιφάνεια που θέλουμε να απολυμάνουμε . 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Φεβρουάριος 2008. 

 

Κατανάλωση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. 

Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά 

με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό . Το στερεοποιημένο υλικό δεν 

αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.   

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. 

Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε 

τα σαν οικοδομικά απόβλητα. 

 

Το ADIMULD καλύπτει 15-20 m2/lit , ανάλογα με την 

απορροφητικότητα του υποστρώματος. 


