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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ 
Algid 

 

ОПИСАНИЕ 
Algid  е средство, използвано за унищожаване на зелени плесени, които са се 

образували върху дървени и каменни повърхности. Представлява безцветна, 

концентрирана течност, която трябва да се разреди с вода преди употреба.  

Той е предназначен за професионална и обща употреба.  

 

СЪСТАВ 
Разтвор на водна основа на базата на кватернерни амониеви съединения.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид    безцветна течност 
Миризма   силна 
Точка на възпламеняване  невъзпламенимо 
Фитотоксичен за зелените растения, действа хербицидно. 

 

 

ALGID 
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Продуктът се използва за унищожаване на зелени плесени, които са се 

образували върху дървени и каменни повърхности. Плесените обикновено се 

появяват по повърхности, които постоянно или от понякога са мокри или 

влажни, които са на сянка и само понякога са изложени на слънце (особено 

огради, гаражи, колиби, навеси и др.). 

 

ЦВЯТ 
Безцветна. 

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
Навлажнете повърхността, заразена с плесени, първо с вода.  

Нанасяйте Algid при температура над +8°C и при подходящи атмосферни 

условия, тъй като дъждът може да изплакне дървесината по време на 

обработването.  

 

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 
Преди да използвате бутилката с Algid, разклатете и разредете с вода на около 

20 °C, в следното съотношение: 1 част Algid и 4 части вода. 

Нанесете разтвора с четка, валяк или чрез напръскване. Когато използвате 

този продукт, трябва да носите защитно облекло. 

Ако нанасяте разтвора чрез напръскване, регулирайте накрайника така, че да 

пръска големи капки, за да не се образува аерозол (фин спрей). Впръсквайте 
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препарата директно върху заразената повърхност, като внимавате, да не 

пръскате настрани от нея.  

Ако наблизо растат зеленчуци, цветя, трева или дървета, покрийте ги със 

защитно фолио, защото Algid действа като хербицид върху растенията. 

След няколко часа, плесените по повърхностите покафеняват и умират. След 

24 часа, почистете ръчно повърхността от плесените с четка и изплакнете 

обилно с вода. В случай на тежка зараза повторете процеса. 

Ако е необходимо, след почистване покрийте дървените повърхности с байц на 

водна основа; като допълнителна защита препоръчваме да използвате 

Belprotect.  

Algid също може да се използва за унищожаване и защита срещу зелени 

плесени, които са се образували върху циментови повърхности. 

 

СЪХНЕНЕ 
Зависи от повърхностната пропускливост и метеорологичните условия. 

Обикновено изсъхва след 24 часа. 

 

РАЗХОД 
1 л Algid е достатъчен да се направи 5 л разтвор (1 л Algid + 4 л вода).  

5 л разтвор е достатъчен за обработването на 20 - 25 кв. м дървесина, 

заразена с плесени. Действителната консумация зависи от вида и 

хигроскопичността на повърхността. 
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ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
След употреба старателно измийте инструментите с вода; по желание можете 

да добавите почистващ препарат. 

 

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Избягвайте да нанасяте продукта при силна слънчева светлина. 

 

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА 
Съхранявайте продукта в плътно затворена оригинална опаковка, на сухо и 

закрито място при температура над 5 oC. Не трябва да замръзва. Да се 

съхранява на недостъпно за деца място и отделно от хранителни продукти, 

фураж и вода. 

 

СРОК НА ГОДНОСТ 
В съответствие с посочените условия за съхранение, до датата, посочена 

върху опаковката. 

 

ОКОЛНА СРЕДА 
Не изсипвайте остатъци от препарата върху почвата, в повърхностни води или 

в канализацията! Препаратът е вреден за водните организми. Когато нанасяте 

препарата върху дървени или каменни повърхности, трябва да предотвратите 

разливането му в околната среда. Защитете всички близки растения.  

Изхвърляйте течните отпадъци на местата за събиране на опасни отпадъци.  
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Опаковката на продукта е изцяло рециклируема. Измийте я и я изхвърлете в 

подходящ контейнер.    

 

РАЗПОРЕДБИ 
Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите, 

безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за 

безопасност. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от 

нашия сайт: www.belinka.com. 

 

 

 
  

. Целта на техническата информация е да информира потребителите за възможностите за използване на 

продукта и неговите технически характеристики. Въпреки че съветите са базирани на дългогодишен опит, 

потребителят трябва да се увери, че продуктът е подходящ за употреба в неговия конкретен случай. Във 

връзка с многобройните възможни ефекти върху свойствата на продукта, включително вида и качеството на 

дървесината, метода и условията за нанасяне, опита на потребителя, както и условията за ползване, не 

носим никаква отговорност за материалните щети, направени при използване на продукта. В случай на 

съмнение, моля обадете се на нашите консултанти. 


