
 

 

 

Schimmel X – AMAL Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora in  
neprijetnega vonja 

 

Lastnosti proizvoda:  Področje uporabe (slika): 

 
 z aktivno vsebnostjo kisika 
 nevtralen vonj 
 posebej primeren za bivalne in spalne prostore ter otroške sobe 

 
Zanesljivo odstrani plesen in začetek nastajanja plesni, brez 
neprijetnega vonja. Na podlagi vsebnosti aktivnega kisika, deluje 
dezinfekcijsko in je visoko učinkovito. 

 

 

 

Področje uporabe: 

 
Brez klora in neprijetnega vonja, zato je še posebej priporočljiv za  
spalne prostore, otroške sobe, kuhinje, bivalne prostore itd. 

Uporaben je tudi na tapetah, ometu, lesu, kamnu, keramiki, 
umetnih masah itd. 

Uporaba: 
Tehnični podatki: 

 
Predhodna obdelava prizadete površine ni potrebna. Iz razdalje 10cm 
razpršimo sredstvo po prizadeti površini, dokler ne nastane film na 
površini. Pustimo delovati najmanj 30-60 minut, lahko tudi več ur ali 
čez noč (odvisno od prizadetosti površine). Formiran sloj sredstva 
odstranimo z vlažno gobo ali mehko krpo (gobo ali krpo temeljito 
operemo- priporočamo, da jih zavržete, da ne raznašamo pore plesni 
na neokužene površine) . Površino obrišemo z vlažno krpo in 
počakamo, da se površina v celoti posuši. 

Gostota: 1,05 g/ml 
pH-vrednost: 2,5 ‐ 3,5 
Izgled: mlečna, gelirana tekočina 
Vonj: nevtralen 
Poraba: 50 ‐ 75 ml/m² 

750 ml zadostuje za cca. 10‐15 m² 
Vsebuje: 

 <5-15% belilo na podlagi kisline 
<5% neionskih tensidov, fosfonatov 
Vodeno dezinfekcijsko sredstvo, pripravljeno za takojšnjo     
uporabo. 
Na 100g:11g vodnega peroksida Pomembna opozorila: 

 
Ne sme se uporabljati na površinah, ki so občutljive na delovanje 
kisline npr. ; marmor, kovine, rastline itd. 
Pred uporabo proizvod preizkusimo na manjši površini. V kolikor 
proizvod pomotoma nanesemo na neželjeno površino, ga takoj 
odstranimo oz. speremo z obilo vode. 
 
Biocide uporabljamo varno. Pred uporabo prebrati tehnični list! 

Varnostna opozorila: 

 

Pakiranje in skladiščenje: 

 
Plastična embalaža z razpršilcem 750ml  
EAN 4044899 38652 0 
Embalažo hranimo dobro zaprto, v hladnem in temnem prostoru. 

Ostali podatki: 

 
Uvoznik in distributer: Amal d.o.o., Koprska 64, 1000 Ljubljana  
Info‐telefon: +386 (1) 200 77 40 
Po.‐Pe: 7.00 ‐ 15.00 ure 

 Internet: www.amal.si 

Email: Info@amal.si 
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