
Продукт:
DeSalin AM

Свойства:
• Предотвратява растежа на
микроорганизми, бактерии и
плесени
• Широкият спектър на
действие включва и гъбични
спори
• Пълно съхранение /
дезинфекци
• Дълготрайно действие
• Не променя външния вид на
основата

• Лесен за употреба
• Базиран на водна
основа Без сулфати
• Икономичен

Приложение:
•

•

•

Вътрешни повърхности с 
висока влажност като 
кухни, бани и мазета 
Външни повърхности като 
камък, плочки, фонтани 
Боядисани и небоядисани 
стени

DeSalin® is a registered trademark of 
NanoPhos SA, PO Box 519, 
Science & Technology Park of Lavrio
Lavrio 19500, Greece
T: +302292069312 F: +302292069303
W: www.NanoPhos.com
E: info@NanoPhos.com

DeSalin AM

Повечето вътрешни или външни боядисани повърхности са изправени 
пред проблеми с влажността, поради кондензация на водни пари или 
изтичане. Боите са склонни да абсорбират водата, превръщайки се в 
идеална среда за растеж на плесени, водорасли или други 
микроорганизми. Почистването на заразената повърхност с избелващи 
продукти обикновено влошава проблемите, тъй като развитите спори 
замърсяват по-голяма повърхност на стената. След това, вместо 
дезинфекцирането на стената, традиционните решения за почистване 
спомагат за разпространението на живите нашественици. DeSalin AM е 
мощен воден фунгицид - консервант срещу мухъл, водорасли и 
микроорганизми за вътрешни и външни зидани повърхности. Той не само 
се използва за почистване на заразените стени, но и за поддържане на 
чистата повърхност от черните и зелени петна, причинени от 
микроорганизми. Той може да се използва като превантивно лечение за 
поддържане на вътрешни повърхности с висока влажност като кухни, 
бани и мазета, като се предотврати растежа на микроорганизмите. Също 
така предпазва външните повърхности като камък, плочки и плувни 
басейни.

РАЗХОД: Прогнозна степен на потребление  8-10 m²/L, ависимост от 
абсорбционните свойства на приложената повърхност. Безопастност и съхранение: 
Опасност. Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Измийте 
обилно с вода и сапун след работа. Носете предпазни ръкавици / предпазни очила / 
защита на лицето. ПРИ ВДИШВАНЕ: излезте на чист въздух . Незабавно се обадете на 
медицински център или на лекар. Дръжте далеч от деца. Съдържа:ЦИТРИЧНА 
КИСЕЛИНА. Срок на годност 24 месеца след датата на производство.

LIMITED WARRANTY INFORMATION – PLEASE READ CAREFULLY. The information contained herein is offered in good faith and is believed to be accurate. However, 
because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information should not be used in substitution for customer’s tests to ensure that 
NanoPhos’ products are safe, effective, and fully satisfactory for the intended end use. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent. 
NanoPhos specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. NanoPhos disclaims liability for any 
incidental or consequential damages. This product is neither tested nor represented as suitable for medical or pharmaceutical uses.

Опаковка: 
750mLбутилка,4Lтуба 

Употреба:

За да дезинфекцирате и съхраните повърхността, използвайте DeSalin AM 
с четка, без предварително разреждане. Почистете с гъба или четка след 
24 часа. Изплакнете повърхността  с вода или с мокра гъба. Осигурете 
дългосрочна защита от микроорганизми чрез прилагане на Desalin AM на 
всеки шест месеца.

NanoPhos SA has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to follow the EN ISO 9001:2000 
Quality Management System and the environmental 
management system EN ISO 14001:2004 for the 
development, production and sales of chemical 
products for cleaning and protection of surfaces and 
nanotechnology products. Furthermore, it is certified 
for occupational health and safety management 
systems with OHSAS 18001:2007.
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