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FISA TEHNICA 

OSKAR zero mucegai 
 
DESCRIERE – Agent antimucegai si antifungi 
 

OSKAR zero mucegai - este o solutie pentru tratarea suprafetelor contaminate cu diverse 
dezvlotari biologice (mucegaiuri, fungi, licheni, bacterii etc.). Este eficienta atat pentru suprafetele 

interioare cat si pentru cele exterioare. Activitatea biocidala a OSKAR zero mucegai este 
instantanee si se manifesta pentru un spectru foarte larg de microorganism. Igienizarea se produce printr-
un mecanism oxidativ drastic, care are ca rezultat distrugerea membranelor celulare ale speciilor 

mentionate. OSKAR zero mucegai are o  capacitate mare de penetrare, igienizarea fiind una 
extensive atat la suprafata, cat si in profunzime. Pe termen lung, micsoreaza probabilitatea de re-aparitie a 
mucegaiului. 
Produsul se utilizeaza pana la temperaturi ale mediului ambient de min. 1°C 
 
PROPRIETATI 

• Aspect    lichid limpede (vizual) 

• Culoare                                galbui  

• Miros                               caracteristic 

• pH                             alcalin (> 12,5 ) 

• Caracter   tensioactiv-spumant 

 
UTILIZARE 
Produsul  se aplica prin pulverizare. Nu se dilueaza. Consum estimativ: 75-100 g/m2 

A se evita contactul cu acizii care rezulta in degajarea de gaze extreme de nocive ! 
 
AMBALARE 
Produsul vrac se  comercializeaza in ambalajul clientului. 
Produsul ambalat se comercializeaza in canistra de 30 L, butoi de 200 L, IBC 1000 L , flacon 0,5 L 
 
DEPOZITARE 
Nu se va depozita impreuna cu produsi acizi ! 
Produsul ambalat se depozitează în spaţii închise, în condiţii de temperaturi cuprinse între 
2ºC şi 20ºC şi umiditate relativă max.70%. Este recomandat ca produsele să nu fie supuse la 
fluctuaţii mari şi bruşte de temperatură  în timpul depozitării.Produsul nu se va 
depozita în apropierea surselor de caldură. Se recomandă o distanţă de minimum 5 m faţă de acestea.  
Până la utilizare produsul se va pastra  în ambalajul în care a fost livrat. 
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