
MOULD HUNTER là dung dịch diệt nấm mốc, tảo, địa y

một cách dễ dàng và hiệu quả. Với công thức không

màu, gốc nước, an toàn, nhẹ nhàng, trung tính nhưng

vẫn rất hiệu quả để loại bỏ tận gốc nấm mốc trên các

bề mặt khác nhau như tường, nền, mái, hàng rào, bê

tông, gạch, đá… hay bất kể nơi nào có sự hiện diện và

phá hoại của nấm mốc.

MÔ TẢ

Mái lợp, trần phẳng, tường bao, nền, hàng rào

Bậc thềm, cầu thang, ban công…

Trên các vật liệu khác nhau như Bê tông, gạch, gỗ, đá,

kim loại, composite, nhựa, cao su …bất cứ vị trí nào có

khả năng tồn tại nấm mốc, tảo hay địa y.

ỨNG DỤNG

MOULD HUNTER được sử dụng tại bất cứ vị trí nào có sự

hiện diện của vi khuẩn, nấm mốc, tảo, địa y. An toàn trên

nhiều bề mặt khác nhau như:

Can: 20L, 5L, 1L

QUY CÁCH

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 15 - 30℃

Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời

BẢO QUẢN

Không ăn mòn kim loại và các bề mặt khác

Trung tính (PH 7-8), không có tính acid

Không chứa thuốc tẩy

Không chứa phốt phát

Không chứa peroxide

Không độc hại, ít mùi

Sử dụng đơn giản

An toàn cho cây cỏ và vật nuôi

Phổ hoạt động rộng

Hiệu quả về chi phí

Tác dụng lâu dài
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Không thi công MOULD HUNTER trên bề mặt ẩm ướt

hoặc trên bề mặt chưa cứng hoàn toàn.

Nếu sản phẩm được sử dụng trong một khu vực kín,

hãy đảm bảo rằng nó được thông gió tốt.

Vệ sinh dụng cụ sau khi thi công với nước sạch 

Hiệu quả với hầu hết các bề mặt trong thời gian trên 1

năm hoặc lâu hơn nữa tùy trường hợp

Hiệu suất và thời gian tồn tại của hiệu ứng chống rêu

mốc phụ thuộc vào độ sâu thâm nhập của sản phẩm.

Thông số này tỷ lệ thuận với khả năng thấm hút của vật

liệu được xử lý.

Sản phẩm vẫn có thể được bảo quản trong bình xịt và

sử dụng tiếp khi lần đầu chưa sử dụng hết

MOULD HUNTER không có thời hạn sử dụng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Các thông tin và đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm ASIA STAR, được

cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của ASIA STAR về sản phẩm trong điều kiện được

lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của ASIA STAR. Trong ứng dụng thực tế, chúng

tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế

của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng

dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với

mục đích thi công mong muốn không. ASIA STAR có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham

khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Có khả năng gây kích ứng da và mắt

Sử dụng chất diệt khuẩn một cách an toàn. Luôn đọc

các thông tin nhãn và sản phẩm trước khi sử dụng.

Mang găng tay, kính và các bảo hộ khác khi sử dụng

Không được đổ xuống nguồn nước

Tránh tiếp xúc với mắt và da

Nếu nuốt phải, hãy tìm lời khuyên y tế ngay lập tức và

xuất trình hộp đựng hoặc nhãn này

Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, ngay lập tức rửa

sạch với nhiều nước và đến cơ sở y tế để được tư vấn

Tránh xa tầm tay trẻ em

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN

Chổi/ cọ sắt, con lăn/chổi quét, bình xịt

Chuẩn bị dụng cụ:

Vệ sinh bề mặt bằng chổi/ cọ sắt. Với các bề mặt bám

bụi hoặc lớp rêu mốc nặng, cần loại bỏ bớt bằng cọ

cứng hoặc nước áp lực cao.

Chuẩn bị bề mặt: 

Pha 1 phần MOULD HUNTER với 3 hoặc 4 phần nước

Phương pháp trộn:

Sử dụng bình xịt, con lăn hoặc các phương pháp

tương tự để thi công lên bề mặt cần diệt nấm mốc. 

Để sản phẩm tự phát huy tác dụng làm sạch bề mặt

mà không cần tác động gì thêm (khi thi công sản

phẩm ngoài trời). 

Sau khi sử dụng sản phẩm (khi sản phẩm đã khô)

cũng có thể loại bỏ rêu mốc bằng cơ học (nên áp

dụng nếu thi công trong nhà) và áp dụng thêm một

lớp sản phẩm nữa để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thi công:


