CHẤT TẨY RÊU MỐC CROCODILE
CROCODILE MOSS REMOVER

CÔNG DỤNG
Sản phẩm dùng để loại bỏ rong, rêu và nấm mốc từ các vật liệu xây dựng như: đá
tự nhiên, đá nhân tạo, bề mặt gạch xây và gạch đất sét nung. Có thể dùng để làm
sạch rêu bám trong hồ bơi và bể chứa nước. Định mức sử dụng: 2 m2 nếu không
pha loãng. Vệ sinh tường ngoài nên pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:500, vệ sinh
trong nhà pha loãng 1:1000, vệ sinh hồ bơi theo tỉ lệ 0.5 L:100 m3 nước.
"Crocodile Moss Remover" It effectly removes mildew, moss, algae and lichens from
building materials such as natural stone, synthetic stone, exposed bricks and
terracotta. It may be used to clean green deposits in swimming pool and ponds.
Yield : Without diluted 2 Sqm. Diluted with water Wall treatment : dilute 1:500
Sterilize living spaces : dilute 1:1000 To clean swimming pools : 0.5L per 100 cubic
mater.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Pha với nước theo tỉ lệ phù hợp ứng với lượng rêu mốc bám trên vật
liệu. Đối với vết ố nặng, xịt trực tiếp không cần pha với nước.
2. Quét hoặc xịt dung dịch lên toàn bộ bề mặt cần tẩy và chờ trong 24
giờ.
3. Chà bằng bàn chải mềm và rửa với nước. Nếu cần thiết, tiến hành tẩy
lại lần nữa.
1. Dissolve with water depend on type that want to treat. If treating stains,
apply without diluting.
2. Spread or spray the product over the surface, leave to work for 24
hours.
3. Rinse and remove with a light brush and water, if necessary repeat the
operation.

ĐỀ PHÒNG
•
•
•
•

Không được uống
Không tiếp xúc trực tiếp
Đeo găng tay cao su khi sử dụng
Không bỏ ngoài môi trường

•
•
•
•

Do not swallow
Do not touch directly
Wear protectors before use
Do not leave in the nature
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