
концентрат 1л 
штрих-код 4820166790043  
ящик 9шт 
 

спрей 0,5л
штрих-код 4820166790036 
ящик 12шт 

 

Вже немає необхідності користуватися засобами на основі токсичних кислот 

Barracuda не змінює фізико-технічних властивостей матеріалу оброблених поверхонь 

В робочих концентраціях засіб не визиває шкірно-подразнючої дії 

Використовується для миття очищення поверхонь зовні та в середині приміщень від 

будівельного бруду, цементу, вапна, будівельних розчинів, пилу та інших забруднень. 

Безпечно видаляє цементні та вапняні забруднення, висоли, цвіль, рештки бетону, іржу  

з поверхні керамічної плитки та мозаїки, деревини, металу в т.ч. пофарбованого, 

пластиків, скла, каменю та. ін. На поверхні мармуру та інших вапняних породах перевірте 

дію речовини на непомітному місті, можливо більш розбавивши водою. Не застосовувати 

на оцинкованих і подібних поверхнях.  

Рекомендації щодо застосування: Нанесіть щіткою, губкою, розпилювачем, міні-мийкою, 

тощо. Витримайте до 5-15 хв. За необхідності застосуйте  щітку (чистість зворотно-

поступальними рухами). Повторіть у разі потреби. Щоб видалити застарілі нашарування 

залиште оброблену поверхню на ніч. Потім промийте водою, або протріть вологою 

ганчіркою. 

Розведення: 

 Сильне нашарування: розбавляти 1:1або застосовувати нерозведеним 

 Помірне нашарування: розбавляти від 2:1 до 4:1 

 Легке нашарування: розбавляти 6:1 

 Видалення будівельного пилу та прибирання: розбавляти 20:1- 50:1  

Заходи безпеки: При контакті з по верхньою внаслідок хімічної реакції може з’явитися 

специфічний запах (цілком безпечно, достатньо звичайної вентиляції). При випадковому 

проковтуванні: не провокуйте блювоту, запийте 2-3 склянками води. У разі  проносу, 

зверніться до лікаря. При попаданні в очі, промийте водою. Після контакту зі шкірою, 

помийте руки з милом 

Склад: Proprietary patented blend – Ureaphilhydrochloricum, вода демінералізована, 

SynTech, допоміжні речовини, аніонні ПАР< 7%. 

Термін придатності: 24 місяці, зберігати в герметичній упаковці при температурі від 

 -20°С до + 45°С 
Оригінальний продукт, «Environmental Manufacturing Solutions», Прогрес Серкл 7705, Мельбурн, 
Флорида 32904, США. Усі права захищені. SynTech, а також інші бренди EMS і назви продуктів є 
торговою маркою компанії «Environmental Manufacturing Solutions».  Всі інші бренди є торговими 
марками її відповідних компаній. Виробник та дистриб’ютор в Україні ПП «МАЛЬВА-СТ», 02156,         

                                     м. Київ, вул. Кіото 27, +380445373438 (багатоканальний). 

 


