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PRODUKTO PAVADINIMAS 

Algid 

APRAŠYMAS 

Algid – valiklis, skirtas dumblių ir žaliųjų apnašų šalinimui nuo medinių ir akmeninių 

paviršių. Tai bespalvis koncetruotas skystis, kurį rekomenduotina prieš naudojimą 

skiesti vandeniu. Skirtas profesionaliam ir kasdieniniam naudojimui.   

SUDĖTIS 

Vandeninis tirpalas sudarytas iš keturkomponenčių amonio junginių. 

SAVYBĖS 

 Išvaizda      bespalvis skystis, 

 Kvapas        stiprus, 

 Degumas    nedegus, 

 Priemonė turi fitotoksinį bei herbicidinį poveikį dumbliams ir žaliosioms 

apnašoms. 

PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS 

Naudojamas dumblių ir žaliųjų apnašų šalinimui nuo medinių ir akmeninių paviršių. 

Paprastai, „žaliuoti“ pradeda tokie paviršiai, kurie nuolat arba kartais yra veikiami 

drėgmės, randasi pavėsyje ir retai apšviečiami saulės spindulių (dažniausiai tvoros, 

garažai, rastiniai nameliai, pašiūrės ir t.t.).  

ALGID 
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SPALVA 

Bespalvis 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Pirmiausiai užterštus paviršius sudrėkinkite vandeniu. Valiklį Algid tepkite esant 

aukštesnei nei +8 °С temperatūrai ir gerom aplinkos sąlygom, nes lietus gali nuplauti 

priemonę nuo paviršiaus. 

NAUDOJIMAS 

Geriausiai darbus atlikti esant +20 °С aplinkos temperatūrai. Prieš naudojimą 

sukratykite Algid pakuotę ir skieskite vandeniu: 1 dalis Algid ir 4 dalys vandens. 

Dengiama įprastiniu būdu, tepant paviršių teptuku arba voleliu. Darbo metu dėvėkite 

apsauginius drabužius, gumines pirštines ir akinius.  

 

Netoliese esančius augalus uždenkite apsaugine plėvele, nes Algid veikia kaip 

herbicidas. Po kelių valandų dumbliai ant paviršiaus paruduoja ir apmiršta. Po 24 

valandų žalias apnašas pašalinkite mechaniniu būdu ir kruopščiai nuplaukite 

vandeniu. Esant stipriam užterštumui, procedūrą pakartokite. Po valymo medinius 

paviršius galima perdažyti dažais tirpiklių pagrindu. Papildomai apsaugai 

rekomenduojama naudoti priemonę Belprotect. 

Algid taip pat gali būti naudojamas betoninių paviršių, paveiktų dumblių ir žaliųjų 

apnašų, gydymui ir apsaugai. 

DŽIŪVIMAS 

Priklauso nuo paviršiaus poringumo ir aplinkos oro sąlygų. Paprastai paviršius 

išdžiūsta per 24 val. 
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IŠEIGA 

Iš 1 l Algid paruošiama 5 l tirpalo (1 l Algid + 4 l vandens). Šio, paruošto tirpalo kiekio 

užtenka 20-25 m² dumblių ir žaliųjų apnašų šalinimui nuo medinio paviršiaus. Išeiga 

priklauso nuo paviršiaus tipo ir įgeriamumo.  

ĮRANKIŲ VALYMAS 

Įrankius plaukite vandeniu, jei reikia papildomai naudokite valiklį. 

PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI 

Darbo metu venkite tiesioginių saulės spindulių.  

SAUGOJIMAS 

Saugoti originalioje ir sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje, uždaroje vietoje, 

esant +5 °С temperatūrai. Nesušaldyti. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, 

atskirai nuo maisto produktų.  

GALIOJIMO LAIKAS 

Galiojimo pabaiga nurodyta ant pakuotės, laikantis nurodytų saugojimo sąlygų. 

APLINKOSAUGA 

Nepilkite priemonės likučių į dirvožiemį, viršutinius vandens telkinius ar kanalizaciją! 

Priemonė yra kenksminga vandens organizmams. Naudodami valiklį ant medienos 

ar akmens,  turite apsaugoti aplink esančius paviršius.  Saugokite visus netoliese 

esančius augalus. Valiklio likučius utilizuokite tam skirtuose vietose. Produkto 

pakuotė yra perdirbama. Praplaukite ir išmeskite į tam skirtą šiukšlių surinkimo vietą. 
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NUOSTATAI 

Dėl gaminio saugumo, darbo saugos ir gabenimo skaitykite saugos duomenų 

lapuose. 

PAPILDOMA TECHNINĖ INFORMACIJA 

Daugiau informacijos rasite gamintojo atstovų arba gamintojo internetinėje 

svetainėje www.belinka.com.. 

 
. Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaike 

patirtimi, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų poveikio produkto 

savybėms veiksnių, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl medžiagos 

pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, paskambinkite ir pasikonsultuokite. 

http://www.belinka.com/

