Mūsu risinājuma
sistēma …
Lūdzu, ņemiet vērā:








Nepieciešams veikt detalizētu analīzi
kaitējumam, ko radījis pelējums. Spēcīga
pelējuma gadījumā ieteicams griezties pie
speciālista pēc padoma.

Sistēmisks
problēmu risinājums:

Pieejai cīņā ar pelējumu jābūt sistēmiskai:
tikai tāds pasākumu kopums kā pelējuma
likvidācija, virsmas aizsardzība un jauna
pelējuma rašanās novēršana spēj nodrošināt ilglaicīgu problēmas risinājumu.

Pretpelējuma līdzekļi
Risinājuma sistēma

Vietās, ko skārusi pelējuma kārta, ir jāatrod
tā veidošanās iemesls: jānovērš celtniecības
trūkumi vai jāuzlabo telpu ventilācija.
Ievērot piesardzības pasākumus (cimdi,
respiratori u.c.) un izvairīties no virsmas sausās
tīrīšanas, lai neizsmidzinātu pelējuma sporas.
Neeksperimentēt ar pašgatavotiem
pretpelējuma līdzekļiem.

Trīs soļi līdz veselīgai
dzīvei
Atbrīvoties no jau esoša
pelējuma ar:

1.

Rūpīgi un mērķtiecīgi izvēlētais speciālo
pretpelējuma līdzekļu klāsts garantē
patērētājam vislabāko vācu kvalitāti,
vienkāršu pielietojumu un augstu uzticamību.

✓ likvidācija
✓ apstrāde
✓ novēršana

Papildus informācija:

Pelējuma noņēmēju bez hlora
Pelējuma noņēmēju ar hloru
Zaļā sūbējuma un pelējuma noņēmēju
http://www.pufas.ru/product_13.html

Kvalificēta pamatnes
apstrāde ar:
Pretpelējuma grunti
Pelējumu bloķējošo krāsu
Pretpelējuma špakteli

Novērst jauna pelējuma
rašanos ar:
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Pretpelējuma aizsardzības līdzekli
Pretpelējuma piedevu
Pretpelējuma krāsu
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noskenējiet QR kodu ar savu viedtālruni

Pelējuma
problēmas
Katram mājas vai dzīvokļa saimniekam cīņa ar
pelējumu ir kā slikts sapnis. Ja vienreiz pelējums
ir parādījies, cīnīties ar to nav viegli. Pelējums
mājā rada ne tikai nepatīkamu skatu, bet arī
veselības problēmas. Tas parādās gan veca tipa
mājās, gan jaunajās celtnēs, kuras tiek hermetizētas ar mūsdienīgiem izolācijas materiāliem un
stikla paketēm. Lai gala rezultātā nevajadzētu
pamest mājokli, ir jānoskaidro pelējuma rašanās
iemesli.

Mitrums –
dāvanā pelējums.

Pelējuma sporas praktiski ir
visur. Lielākās problēmas sākas
brīdī, kad mitrums saglabājas
pārāk ilgu laiku. Pelējuma
sēnīte sāk augt un dod priekšroku aukstām virsmām, kur
kondensējas mitrums.

Veselības risks.

Pelējuma sporu koncentrācijas
pieaugums telpu gaisā var
izraisīt smagas veselības
problēmas: saslimšanu ar
dažādām elpceļu slimībām,
astmu, alerģiju un uzņēmību
pret infekcijas slimībām.
Tāpat rodas pastāvīgs
nogurumu, galvas sāpes, kā
arī acu un ādas kairinājums.
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Pelējuma
noņemšana

Lai izvairītos no pelējuma sporu palielināšanās telpās, nedrīkst tīrīt pelējuma
skartās vietas mehāniski, bez speciāliem
līdzekļiem (vienkārši ar lupatu, birsti utt.).
No sākuma nepieciešams pakāpeniski
apsmidzināt bojātās vietas ar pelējuma
noņēmēju, atstājot to iedarboties aptuveni uz 30 minūtēm. Pēc tam virsmu
nomazgāt ar tīru ūdeni.
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Pamatnes
apstrāde

Pelējums arī rodas nepareizi piemērojot izolācijas
sistēmas pagrabos, fasādēs un jumtu konstrukcijās, kas izraisa mitruma caurlaidību un tā iekļūšanu pašā pamatnē. Šeit pelējums atrod
vislabāko barošanās vietu. Pēc pelējuma noņemšanas bojātās vietās nepieciešams bloķēt mitruma piekļuvi virsmai ar izolējošo kārtu
palīdzību.

Pelējuma noņēmējs ar hloru

Pretpelējuma grunts

Schimmel Entferner chlorhaltig
 Likvidē pelējumu un sēnīti,

Anti Schimmel Grundierung
 Ilglaicīga pretpelējuma

pelējuma
plankumus, baktērijas
 ar balinošu iedarbību pateicoties
sastāvā esošajam aktīvajam hloram
 tūlītēja iedarbība
Ilglaicīgai un efektīvai iedarbībai cīņā
ar dažādām sēnītēm un pelējumu.





iedarbība
nesatur šķīdinātājus
šī akrila grunts ir paredzēta
iekšējiem un ārējiem darbiem
tā nostiprina stipri porainas,
smilšainas un krītainas virsmas,
kā arī nodrošina vienmērīgu
virsmas absorbācijas spēju.

Pelējuma noņēmējs bez hlora
Schimmel Entferner chlorfrei
 Ar aktīvo skābekli
 neitrāla smarža
 dezinficē
 paredzēts absorbējošām

virsmām,
tādām kā tapetes, apmetums, mūris
 īpaši piemērots dzīvojamām telpām:
viesistabām, guļamistabām, bērnu
istabām utt.
Ļoti efektīvs pateicoties sastāvā
esošajam aktīvajam skābeklim un
ilglaicīgai iedarbībai, ko nodrošina
līdzekļa želejveida struktūra.

Pelējumu bloķējošā krāsa
Anti Schimmel Blocker
 Efektīva aizsardzība




pret
mitrumu un pelējuma rašanos
uz ilgu laiku aizkavē mitruma
nokļūšanu no pamatnes uz
virsmu, tādējādi novērš
pelējuma rašanos uz jaunā
krāsas slāņa
baltā krāsā

Algen und Moos Entferner
 Koncentrāts
 izskauž zaļo sūbējumu




(aļges)
un sūnas
pietiek līdz 300 m2
iedarbojas patstāvīgi un novērš
atkārtotu sūnu un sūbējuma rašanos
paredzēts akmens, koka, plastmasas
un stikla virsmām

Pretpelējuma
aizsardzības līdzeklis
Anti Schimmel Imprägnierung
 Ilglaicīga aizsardzība pret

jauna
pelējuma rašanos
 bez smaržas - tādēļ ir iespējams
lietot dzīvojamās telpās,
guļamistabās un bērnu istabās
 jebkuru virsmu apstrādei no
iekšpuses un ārpuses
Caurspīdīgs šķidrums bez smaržas,
kas sargā no pelējuma veidošanās
telpās. Nodrošina turpmāku
aizsardzību pret jaunu (arī
atkārtotu) pelējuma sēnītes rašanos
telpās ar tai labvēlīgu gaisa
mitrumu. Nomāc pelējuma sēnītes
veidošanos un augšanu, kā arī
samazina virsmas spēju absorbēt
mitrumu.

Pretpelējuma krāsa
Pretpelējuma špaktele

Sūnu un sūbējuma noņēmējs

3.

Pelējuma
profilakse

Anti Schimmel Spachtel
 Pret mitrumu noturīga





špakteļmasa
ar pretpelējuma špakteli
apstrādāta virsma ir pasargāta
no pelējuma rašanās
saķeras un sacietē pat uz mitras
virsmas
pēc izžūšanas ir baltā krāsā

Anti Schimmel Farbe
 Ilglaicīga virsmas aizsardzība
 nesatur šķīdinātājus
 nodilumizturīga
 augsta segtspēja

Baltā un matētā krāsa ir speciāli
paredzēta to iekštelpu virsmu
aizsardzībai, kas pakļautas
pelējuma, sēnītes un sūbējuma
iedarbībai.

