®

AGO Sada na odstranění plísně
působí ihned · snadné použití · dlouhodobě chrání

Před

Potom

Před

1. Ničí každou plíseň v domě, sauně a bazénech.
2. Odstraňuje souvislé plísně, skvrny a bakterie.
3. Má bělící a dezinfekční účinek.
Použití ve vnitřních prostorách:
· v domě, saunách, bazénech
· v koupelnách a na WC
· na stěny a stropy
· na zdivo, dřevo, plasty
· na zbarvené a plísní zasažené spáry
· na plíseň na silikonu
· sprchové kouty a závěsy
· nemění vzhled malby (bez výkvětů, opadávání)
· lze použít pro odstranění plísně i jako prevenci
Biocidní výrobky používejte opatrně.
Před použitím vždy čtěte etiketu a návod k použití.
Mgr. Liana Cihelková, AGO-partner · Na Pěšině 174 · 40505 Děčín,
Telefon: +420 773 463 490, +420 776 093 201
E-mail: cistenifasad-dc@seznam.cz · www.cistenifasad-dc.cz

Potom

Důležité informace

pro použití AGO sady proti plísni

Abyste vyčistili spáry v koupelně,
použijte neředěný odstraňovač plísně.
Na předem umytou plochu (běžným
čističem koupelen) naneste štětcem
dostatečné množství odstraňovače a
nechte ho působit několik hodin.

Abyste i po letech znovu vyčistili
silně znečištěné silikonové spáry,
položte na spáry kuchyňské papírové
utěrky a pak přes ně naneste dostatek
odstraňovače plísně.
Nechte odstraňovač působit přes
noc.

Důležité pokyny pro práci s exkluzivním odstraňovačem plísně:
Pro použití vždy používejte štětec. Jen tak můžete docílit nejlepšího
výsledku. Naplňte zvlášť AGO odstraňovačem plísně malou nádobku a
namáčejte štětec vždy jen do této nádobky. Nenamáčejte „znečištěný“ štětec
do láhve s AGO odstraňovačem! Na citlivých barevných plochách (tapety,
textilie, koberce atd.) nejdříve použití prostředku vyzkoušejte. Ve sporných
případech stačí použití prostředku Stop plísni, abychom dosáhli hygienické
čistoty.
AGO odstraňovač plísně působí na některých materiálech řadu dní. Na
konečný výsledek si za určitých podmínek tedy musíme chvíli počkat.

opakujte použití, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku

Plíseň na zdích ošetřete také pokud
možno štětcem. Podle velikosti
plochy samozřejmě můžete použít
větší štětec. Ošetříte-li velké plochy
místnosti, měli byste tuto místnost
potom několik hodin dobře větrat.

Důležité při práci s exkluzivním prostředkem AGO Stop plísni:
AGO Stop plísni se používá ředěný. Dejte Stop plísni podle návodu k dávkování do ručního rozprašovače a doplňte zbytek vodou.
Všechny plochy, které jste ošetřili AGO odstraňovačem plísně by měly být v pravidelných intervalech ošetřovány AGO Stopem. V
koupelnách by měly být náchylné plochy postřikovány 1 – 2krát měsíčně. Všechny plochy, které nejsou neustále oplachovány vodou
stačí ošetřit jednou ročně. Tak účinně zabráníte novému tvoření plísně.
AGO Stop plísni odstraňuje samostatně plíseň, skvrny a pachy ze všech voděodolných materiálů. Můžete AGO Stop plísni použít na
plochách, které se dostávají do kontaktu s potravinami (lednice) a také v technických zařízeních jako např. pračka. Působení vydrží
12-15 měsíců, ale výsledek použití není vidět okamžitě. Všem, kteří chtějí rychlé vyčištění, doporučujeme použít náš AGO
odstraňovač plísně.

