
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
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 Fluxaf Schimmelvlek Verwijderaar 
Fluxaf Schimmelvlek Verwijderaar is een biologisch afbreekbaar product waarmee 
vocht- en schimmelvlekken op professionele wijze verwijderd kunnen worden. 
Het product werkt snel, effectief en veilig op vrijwel alle oppervlakten en geschikt 
zowel binnen als buiten. Fluxaf Schimmelvlek Verwijderaar beschermt tegen het 
vormen van nieuwe vlekken. 

Verwijderd schimmel op o.a.: 
• Badkamer
• Douchecabine
• Wastafel
• Patio
• Schuur
• Luxaflex
• Houten oppervlakken
• Boot
• Camper

Let op! Het product is niet toepasbaar voor op gelakte ondergronden. 

Verwerking:  
1. Spray Fluxaf schimmelvlek verwijderaar ruim op de vlek.
2. Laat het product 5 minuten inwerken.
3. Maak het oppervlakte schoon met natte doek of spons.
4. Gebruik een borstel bij moeilijk te verwijderen vlekken.
5. Spray om de maand wat schimmelvlek verwijderaar op het probleem gebied zonder het af te

nemen met een natte doek of spons om zo te voorkomen dat de verwijderde schimmelvlekken
terug komen.

Let op! Schimmel vlekken die ingebed zijn in oud cement, silicone kit randen of kalk ophopingen 
kunnen niet verwijderd worden met Fluxaf schimmelvlek verwijderaar, omdat het de vlekken 
onvoldoende kan bereiken.  

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan 
namelijk per ondergrond verschillen. 

Voorzorgsmaatregelen: 
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
- Beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. 
- Na het werken met dit product uw handen grondig wassen.  
- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, 

contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een 
arts raadplegen en neem het veiligheidsblad mee. 

- Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Reinigen: 
Gereedschap reinigen met (warm) water. 

Verkrijgbare hoeveelheden: 
0,75L. 
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Houdbaarheid: 
Fluxaf Schimmelvlek Verwijderaar kan tot 1 jaar worden opgeslagen tussen de 10°C en 35°C in de 
originele, ongeopende verpakking. 

Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. 
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com. 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/

