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COMBAT 222 
РАЗТВОР ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ ОТ МУХЪЛ И ВОДОРАСЛИ 

Код: 4810222 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
 
COMBAT 222- “очистващ”специален разтвор за почистване на външни и вътрешни 
повърхности от мухъл и гъби преди боядисване. 
 
COMBAT 222 може да се използва върху неголеми повърхности, поразени от мухъл, за 
възстановяване на първоначалния им вид без допълнително боядисване. В този случай 
ефектът се счита за временен. 
 
 
ОСНОВА ЗА НАНАСЯНЕ 
 
Нанася се на всякакъв тип повърхност, поразена от различен вид мухъл, а също така на 
декоративни и пластикови покрития. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Главен активен компонент: система с високо съдържание на активен хлор. 
Разтворител: Вода 
Маса на обема: UNI 1,14: +0,02 кг./л. 
Разход: приблизително 8-10 м.кв. на слой 
 
 
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ 
 
Продуктът може да се нанесе с четка или спрей на повърхността, оставя се 30 мин. и след 
това се измива обилно с вода. Така значително намалява количеството на мухъла и 
водораслите. 
 
Повторете нанасянето с COMBAT 222 още няколко пъти до пълно оздравяване. 
Чистене на инструментите - веднага след използването. 
 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Температурата за съхранение е от +5С до +30С. В затворени здрави опаковки при правилно 
съхраняване, срокът на годност е около 2 години. 
 
 



БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Дразни очите и кожата. 
Може да предизвика алергична реакция на кожата. 
Съдържа: хипохлорид натрий 
При контакт със свободен О2 образува токсичен газ. 
Да се пази от деца! 
Не дишайте изпаренията му! 
Не го изхвърляйте в отходната канализация! 
Използвайте го на добре вентилирани места. 
Ако попадне в стомаха, потърсете лекар и му покажете опаковката. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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