
Свойства

 отстранява плесен от фуги, плочки, 
силиконови уплътнители, цимент, зидария и 
стени
 премахва мръсотия, мухъл, мъхове и микроби
 дезинфектант
 незапалим
 съвместим с повечето бои

Употреба    

Ceresit STOP Мухъл БАНЯ се препоръчва за употреба 
при: 
• Премахване на плесени от силиконови уплътнения,
 плочки, цимент и други повърхности.
• Изключително подходящ за почистване  
 на замърсени и покрити с плесен фуги в банята.
• Продуктът може да се използва навсякъде, където 
 има мухъл: например в бани, душ кабини.

Нанасяне

Ceresit STOP Мухъл БАНЯ е готов за употреба и може да 
се нанася директно от флакона.
Напръскайте повърхността засегната от мухъл обилно от 
разстояние около 3-5 cm, изчакайте 5-10 минути и от-
странете мухъла с плат или четка. Нанесете още веднъж, 
ако е нужно. Премахнете остатъците с вода. 
Веднага след изсъхване на продукта, обработената по-
върхност може да се облепва с тапети или боядисва.

Почистване

Остатъци от продукта могат да бъдат отстранени с вода.

Основи 

Продуктът е подходящ за употреба върху много видове  
материали. Продуктът действа като окислител благо-
дарение на химическия си състав. При някои текстилни 
материи и цветно, небоядисано дърво е възможно избле-
дняване. Боядисани повърхности могат да бъдат увредени 

след дълъг контакт с продукта. Подобни повърхности, 
живи организми и метали без защитно покритие трябва 
да бъдат предпазени преди употреба на продукта. Ако не 
сте сигурни дали да използвате препарата върху различ-
ни от гореспоменатите материали, се препоръчва да се 
провери пригодността на материала за всяко конкретно 
специфично приложение. При необходимост потърсете 
техническа консултация.

Технически данни

Основа Избелващ агент на база хипохлорит 
 с повърхностно активно вещество
Консистенция Течност с нисък вискозитет
Цвят Прозрачен, леко жълтеникав
Мирис На хлор
Плътност
(при 20°C) Около 1,1 g/cm3

Разтворим във вода
(10% воден разтвор, при 20°C) 12,5-13,3
Срок на съхранение
(при 5-25° C) 30 месеца

Ceresit STOP Мухъл БАНЯ
Спрей за премахване на мухъл и почистване на бани



Съхранение

Да се съхранява на хладно (5-25°C), сухо, защитено от 
пряка слънчева светлина място. Продуктът е годен 30 ме-
сеца. Продуктът съдържа вода и е чувствителен на зам-
ръзване. 

Опаковка

Бутилка от 500 ml

Предупреждения

Не използвайте заедно с други почистващи препарати на-
пример препарати за почистване на тоалетна и др.
Препаратът има слаб, ненатрапчив мирис на хлор.
Не използвайте върху чувствителни към хлор метали. Тест-
вайте преди употреба.

Безопасност
Този продукт е класифициран като опасен. За подробности 
преди употреба се запознайте с Информационния лист за 
безопасност на Интернет страницата www.stopvlaga.bg. 
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