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Техническа характеристика

Характеристика: Anti- Green Longlife е бързо действащо водо-

разтворим почистващ препарат на основата на тенсиди и помощни

вещества.

Не съдържа хлор, киселини, силни основи или разтворители!

Област на приложение:  Anti- Green LongLife служи за дълготрайното отстраняване на органични

наслагвания от каменни плочи, фасади, подове, стълби, покриви, стени и зидове от естествени 

и изкуствени камъни като мрамор, гранит, плочи от Solnhofer, кварцит и заводски бетон, керамика,

пластмаса и дърво. Действието се поддържа до една година и поради това препаратът е идеален за 

превантивно третиране против образуването на зелени, хлъзгави наслагвания.

Указание за употреба:

1. Преди нанасяне механично отстранете силните замърсявания или почистете основно с Anti- Green

POWER

2. Разредете концентрата с вода в съотношение от 1:10 до 1:50

3. Нанесете разредения продукт с уред за пръскане под налягане (градинска пръскалка) и оставете

да подейства; оптимална температура за работа- 10- 25° С.

4. Защитете третираната повърхност от дъжд за следващите 4 часа

5. Остатъците от наслагванията след няколко дни се отмиват при дъжд или се отстраняват с

водна струя.

Указание:   

● Избягвайте директен контакт с растения, в противен случай веднага обилно изплакнете с вода

● Не връщайте използван продукт обратно в оригиналната опаковка

● Не нанасяйте продукта под директна слънчева светлина и при горещини

има силно избелващо действие. При съмнение, тествайте на незабележимо място.

● Моля изпразвайте опаковката до край преди да изхвърлите!

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: ок. 50m²/литър при 10- кратно разреждане

Цвят: прозрачен, безцветен

Плътност: около 1,00 g/cm³

рН- стойност: около 7

Съхранение: на хладно, сухо място без да замръзва, минимално 

складиране- 12 месеца в затворена оригинална опаковка

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.

1 l 6 41.10983

5 l 2 41.10984



Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна 

техника на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите 

за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат 

предявявани претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71


