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DeSalin® AM
Curata si previne
mucegaiul.

SOLUTIE FARA CLOR!
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Aplicatii:
• Pe orice suprafete de interior
sau exterior, acolo unde poate
aparea mucegaiul.
• Pereti vopsiti sau tencuiti.
• Rosturi de ciment, piatra,
gresie, ponduri, fantani
arteziene, in jurul piscinelor sau
al bazinelor, etc.

Beneficii:
• Indeparteaza mucegaiul,
microorganismele, bacteriile
si previne reaparitia acestora.
• Spectru larg de actiune,
eficient si impotriva sporilor
de ciuperci.
• Preventie completa si
dezinfectie totala.
• Aplicare usoara.
• Formula pe baza de apa,
FARA Solventi si fara CLOR
(COV redus).
• Solutie ecologica.
• Pret avantajos.

Ambalare:
• Recipiente de 750 ml, canistre
de 4 Litri.
Recipientele de 4 si 10 kg sunt echipate cu
indicator de volum.

LIMITARI ALE GARANTIEI – va rugam, cititi cu atentie! Informatia
prezentata aici este oferita cu buna credinta si este considerata a fi
corecta. Totusi, avand in vedere ca noi nu putem controla modul in
care este folosit produsul nostru, aceasta informatie nu trebuie sa
substituie testul consumatorului, in vederea asigurarii faptului ca
produsele NanoPhos sunt sigure, eficiente si pe deplin satisfacatoare
pentru utilizarea destinata. Sugestiile de folosire nu vor fi interpretate
ca indemnuri de incalcare a oricaror altor brevete. NanoPhos declina
orice garantie expresa sau tacita in legatura cu compatibilitatea sau
vandabilitatea produsului. NanoPhos declina raspunderea pentru
orice prejudicii incidente sau subsecvente. Acest produs nu a fost nici
testat, nici prezentat ca: potrivit pentru uz medical sau farmaceutic..

DeSalin® AM
Curata si previne mucegaiul, indeparteaza
microorganismele, bacteriile si previne reaparitia
acestora pe suprafetele interioare si exterioare.

PROBLEMA
Suprafetele interioare sau exterioare, vopsite sau nevopsite se pot confrunta cu probleme de
umiditate din cauza condensarii vaporilor de apa sau infiltrarilor de apa. Vopselele au tendinta de
a absorbi apa, devenind un mediu ideal pentru dezvoltarea mucegaiului, algelor sau a altor
microorganisme. Curatarea suprafetelor afectate cu produse pe baza de clor, de obicei, agraveaza
problema: sporii de mucegai nu sunt eliminati. Chiar mai mult decat atat, in loc sa fie distrusi, se
raspandesc si contamineaza parti si mai mari din suprafata respectiva.

SOLUTIA
DeSalin® AM - AntiMucegai este un fungicid puternic pe baza de apa care distruge mucegaiul, algele si
microorganismele de pe suprafetele pe care este aplicat. Este ideal pentru curatarea suprafetelor afectate,
prevenind petele negre si verzui cauzate de microorganisme. DeSalin® AM poate fi utilizat, de asemenea, si
ca tratament preventiv pentru intretinerea suprafetelor interioare, cum ar fi: bucatariile, baile şi subsolurile.
DeSalin® AM protejeaza, la fel de eficient, si suprafetele exterioare din: piatra, gresie, fantani arteziene,
piscine si bazine.

DeSalin® AM este o formula unica, care elimina microorganismele si pastreaza
aspectul si starea de nou pentru suprafetele de zidarie.
Deoarece solutia-tratament nu este pe baza de clor, ofera o protectie prelungita.
Instructiuni de aplicare. Pentru a dezinfecta si a preveni dezvoltarea mucegaiului, aplicati DeSalin® AM cu
ajutorul unei pensule, fara nici o diluare prealabila. Dupa 24 de ore, frecati cu un burete sau o perie rigida.
Clatiti apoi suprafata cu apa sau cu un burete umed. Asigurati protectie pe termen lung impotriva
microorganismelor, prin repetarea tratamentului cu Desalin® AM la fiecare sase luni.
Rata de consum: rata de consum este de 8-10 m² / L, depinzand mult de proprietatile suprafetei pe care este
aplicat produsul.
Data de expirare: 24 luni de la data productiei.
Siguranta si depozitare: Provoaca leziuni oculare grave. Poate cauza iritatii ale pielii. Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lunga
durata. Spalati ... cu apa din abundenta, după utilizare. Nu permiteti contaminarea mediului inconjurator. Purtati echipament de protectie
(manusi, imbracaminte, ochelari de protectie, protectia fetei). IN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA: spalati cu apa din abundenta si sapun.
Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau contactati medicul.

Distribuitor autorizat.
+40 722 100 456
contact@inano.ro www.inano.ro
DeSalin® AM este marca inregistrata NanoPhos SA

