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Mögel Borttagning
Effektivt desinficeringsmedel

Användningsområde:  » Knauf Mögel Borttagning avlägsnar svartmögel från murverk, sten, puts, eternit, 
    trä, plastmaterial och silikon- och cementfogar.

 » Även lämplig att använda utomhus på terrassgolv av natursten och naturstens-
produkter för att avlägsna fläckar från nedfallande löv o.s.v.

 » Kan användas inomhus, i bastu och simbassänger.

Produktegenskaper:  » Bruksfärdigt, flytande desinficeringsmedel med hypoklorit för effektiv 
borttagning av mögel, mögelfläckar, svampar och bakterier i sanitetsutrymmen.

 » Desinficerar och bleker, oskadliggör och avlägsnar mikroorganismer. Innehål-
ler även ämnen som ger ett långvarigt skydd mot återväxt. Effekten kvarstår i 
flera månader.

 »  Bruksfärdig. 

 »  Enkel att applicera tack vare sprutmunstycke.

 » Rengör aktivt, bara att spraya på och skölja bort.
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data
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Knauf Mögel Borttagning

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +5°C till +30°C

Torktid/gångbar: –

Förtunning:  förtunnas ej 

Åtgång: ca. 5–8 ml/m²

Temperaturbeständighet: –

Materialtekniska data

Bas: natriumhypokloritlösning (≤50 g aktivt 
klor per liter), mindre än 5 % icke-joniska 
tensider, mindre än 5 % fosfonater

Densitet: 1,10 g/cm3

pH-värde: ca. 13

Lukt: svag klordoft 

Utseende: gulaktig

Hållbarhet: ca. 12 månader

Förvaring: mörkt, svalt och frostfritt i väl försluten 
stående originalförpackning

Förpackning: 750 ml plastflaska med barnsäker kork 
och sprutmunstycke

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Mögel Borttagning 750 ml
267731 / 4006379079735
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Avfallshantering

Produktrester: Utblandat medel kan hällas i avloppet. Förpackningen är tillverkad 
av polyeten och kan återvinnas. Rester lämnas i originalförpackningen till godkänd 
avfallsplats eller mottagningsstation. Tomma, rena flaskor lämnas till återvinning.

Avfallskod: EAK 16 09 04

Säkerhetstekniska data

ADR/RID: Ej klassad som farligt gods
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Arbetsanvisning: Spruta Knauf Mögel Borttagning direkt på ytan som ska rengöras (håll munstycket på 5–10 
cm avstånd). Applicera ca. 100 ml per m2. 

Låt verka i 10–20 minuter, förläng verkningstiden något för svartmögel. 

Tvätta den våta ytan med en svamp och skölj därefter med rikligt med vatten. Upprepa 
behandlingen efter 10 minuter vid svåra angrepp.

Avlägsna och skölj sprutmunstycket med rent vatten efter användning och förslut flaskan 
med den barnsäkra korken.

Ytterligare information Kan förstöra glasyr, färg, lack, plast m.m. Testa på en mindre yta om du är osäker. 

Spruta inte på växter, textilier, metaller och liknande. Skölj omedelbart bort spill med rikligt 
med vatten.

Sörj för god luftväxling vid användning inomhus. Undvik att andas in ånga. Lukten försvin-
ner efter en kort tid.

På starkt sugande underlag kan Knauf Mögel Borttagning tränga in djupare. Det gör att 
lukten kvarstår längre.

Kan orsaka ljusa fläckar på textilier.

Var försiktig vid användning av biocider. Läs produktblad och märkning noggrant innan 
användning.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 - 611 610
Hemsida: www.knaufExpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlö-
pande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens 
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som 
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan 
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver 
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012

Underlag: Underlaget ska inte rengöras eller borstas innan användning.

Observera: Får inte användas tillsammans med andra rengöringsmedel. Farlig klorgas kan bildas.


