
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА 

B1 
Стенен дезинфектант против мухъл 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   Воден разтвор на фунгицидно средство, с широкоспектърно действие срещу различни  

видове мухъл, с ниска токсичност. При употреба на продукта, не се отчита 

неприятен и остатъчен мирис. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО                                              975–1025g/l 
СЪХНЕНЕ                                                                          Повторно 5-8h; 

Изцяло 18h 
 

СЪХРАНЕНИЕ        Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при 

температура от +5°C до +30°C. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Като дезинфектант за обработка на стенни повърхности, за вътрешно приложение 

против мухъл, за външно приложение – против плесен и мъх, като гарантира 

унищожаването на съществуващите форми. Готов за употреба, нанася се с четка, 

мече или спрей, директно върху плесента, преди да се изчетка, и след това върху 

цялата повърхност ; или с флакон спрей върху стените засегнати от мухъл; като 

превантивна мярка на всеки шест месеца, с което се гарантира по-рядко да се 

извършва поддръжка. 

Може да се добави, в съотношение от около 0,5%, в разтворими бои, които остават 

дълго време на работната площадка без да бъдат използвани. По този начин се 

избягва бактериално замърсяване на боята при разреждането ѝ. 
 

СРЕДСТВА                    Мече, четка, Машинно. 
 

 

РАЗРЕЖДАНЕ              Готов за употреба. 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

ПРИ НАНАСЯНЕ 

+5°C +30°C 

 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Безцветен анти-мухъл дезинфектант, на база на разтворими фунгициди,  като 

превантивно приложение в системите против мухъл и плесен, като гарантира 

унищожаването на съществуващите форми, с консумация от 100  ml/m2. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ     За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  

подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на употреба на 

CAP Arreghini. 

Данните посочени в спесификацията и техническата схема са определени при 

температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%.  При други условия на 

работа, даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.   

Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното 

разнообразие от повърхонсти и условия на приложение, е препоръчително да се 

провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна 

реализация. 
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