
SMILING HOUSE CLEANING MOSS & ALGAE REMOVER 
Soluţie pentru îndepărtarea algelor 
Utilizare: 
Produsul poate fi folosit pentru a curăţa construcţii din materiale minerale naturale sau 
artificiale, monumente, pietre funerare, obiecte păstrate în aer liber. 
Depozitare: 
Produsul se păstrează într-un loc răcoros, uscat, bine ventilat, ferit de razele soarelui, departe 
de materiale incompatibile. A se feri de căldură şi surse de foc. În ambalajul original închis 
ermetic se poate păstra 18 de luni de la data înscrisă pe ambalaj. 
Mod de utilizare: 
SMILING HOUSE CLEANING MOSS & ALGAE REMOVER se aplica nediluat pe 
suprafaţă cu pensula, buretele sau prin pulverizare. Se lasă câteva minute pe suprafaţa să-şi 
facă efectul, după care se freacă cu o perie udă. A nu se lăsa soluţia să se usuce pe suprafaţa 
aplicată. Suprafaţa curăţată va fi clătită cu apă abundentă. Se recomandă testarea soluţiei într-
un loc mai puţin vizibil pentru a calcula sau verifica consumul. În timpul aplicării se 
recomandă folosirea mănuşilor şi ochelarilor de protecţie. 
Atenţie: 
A nu se folosi în combinaţie cu alte produse. Se pot emana gaze toxice. Suprafaţa tratată 
să nu fie caldă!  
Norme de protecţie a muncii: 
Are efect coroziv, irita ochii şi pielea. Se recomandă folosirea echipamentului de protecţie. 
Soluţia se poate turna în canalizare numai foarte bine diluat. 
R31 – În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice. 
R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele. 
S1/2 – A se păstra sub cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S28 – La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă 
S45 – În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul. (dacă 
este posibil, i se arată eticheta). 
S50 – A nu se amesteca cu acid. 
Conţine substante periculoase: NaOCl 
Densitatea la 25 oC: aprox. 1,1 g/cm3 

pH: 11-12. 
 

          Xi 

 

       Iritant 

3. Összetétel, információk az összetevőkről  

 3.1. Ismert alkotóelemek:  

Nátrium-hypoklorit oldat vizes hígítása, felületaktív-, és illat-adalék anyagokkal. 

 



3.2. A termékben előforduló anyagok és koncentrációjuk: 

 

Megnevezés  Koncentráció  

tartomány %  

Osztályozás  

Veszély-jel Figyelmeztető 
mondat 

Nátrium-hipoklorit  

CAS-szám: 

7681-52-9 

EU-szám: 

231-668-3 
≤ 5 

 

C, N 

 

 

R 31 

R 34 

R 50 

 

Skin Corr. 1B 

Aquatic. Acute 1 

 

H314 

H400 

 

Alkil-dimetilamin-oxid 

CAS-szám: 

70592-80-2 

EU-szám: 

274-687-2 

 

 

 

≤ 1 

C, N 

 

 

R 34 

R 50 

 

Skin Corr. 1B 

Aquatic. Acute 1 

 

H314 

H400 

 

2-foszfonbután-1,2,4-
trikarbonsav 

CAS-szám: 

37971-36-1 

EU-szám: 

253-733-5 

 

 

 

≤ 1 

Xi R 36 

Eye Irrit. 2 H319 

 

 


