
Anti- Green POWER

Препарат за почистване на лишеи и мъхове Пауър

Техническа характеристика

Характеристика:     Anti- Green е бързо действащ леко алкален 

почистващ препарат на основата на активни хлорни съединения. 

Продуктът не съдържа разтворители

Област на приложение:  Anti- Green служи за бързо отстраняване в

дълбочина на естествени наслагвания от фасади, покриви, стени от 

естествени и изкуствени камъни като мрамор, гранит, бетон и др.

С помощта на AKEMI Anti- Green прекрасно се почистват петна на органична основа, причинени

от картон, растителни цветове и листа, птичи изпражнения, никотин и др.

Указание за употреба:

1. Механично отстранете грубите замърсявания

2.а) шише/ бидон

Нанесете продукта неразреден с четка или гъба

2.б) спрей

Равномерно разпръскайте по повърхността от разстояние от ок. 25 cm

3. Не оставяйте да засъхне. При нужда повторете.

4. Оставете да подейства 10- 20 минути и почистете с вода и четка

Указание:   

● Носете подходящи защитни ръкавици

● Избягвайте директен контакт с растения, в противен случай веднага изплакнете с вода

● Избягвайте директен контакт метали, дърво, дрехи- вероятност от образуване на петна, тъй като 

има силно избелващо действие. При съмнение, тествайте на незабележимо място.

● Не връщайте използван продукт обратно в опаковката, използвана за съхранение.

● Дръжте далеч от директна слънчева светлина и високи температури

● Продуктът е регистриран във Федералната служба за защита на околната среда под номер 1257 

0015

● След употреба на спрея, отстранете дюзата и я изплакнете добре с вода.

● Моля изпразвайте опаковката до край преди да изхвърлите!

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Цвят: прозрачножълт

Плътност: около 1,10 g/cm³

рН- стойност: около 11

Съхранение: на хладно, сухо място без да замръзва, минимално 

складиране- 12 месеца в затворена оригинална опаковка

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.

500 ml 12 41.10825

1 l 6 41.10832



5 l 2 41.10833

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна 

техника на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите 

за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат 

предявявани претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


