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 לקירות עם עובשהוראות ניקוי וחיטוי 

 כל הידע של המקצוענים בכף ידך!  

 ידיים טובות וחוש טכני ניתן לעשות בעצמך! לך אם יש 

ואם יש נזק או תקלה למשב רוח או  הלקוח  האחריות לעבודה היא רק של

   . נזקחלק ב עובדיה אין כיסוי או 

 

 אין נזק לקיר הוראות עבודה לניקוי וחיטוי עובש כאשר 

 .לפתוח חלונות  .מסיכה ללבוש כפפות, מגיני עיניים, .1

העבודה כיוון חומר מלבין ומחמצן.  -"   #1לרסס על האזור  "אוקסיפיקס  .2

. אם העובש של האזור הנגוע מלמעלה למטה . יש לרסס כחצי מטר מכל צד

דקות ולעבור  11 להמתין על התקרה להיזהר מטפטוף על הפנים והעיניים! 

 . עם הספוג המצורף

דקות ולעבור  11 להמתיןמשמיד עובש ונבגים. חומר  –לרסס  "מולדפיקס"  .3

לחזור על התהליך  עד אשר הנייר יוצא נקי.סופג נייר לבן הספוג הנקי או  עם 

   אם יש צורך. 

 לנגב.  חובהאין .  ושלהניח לייב. מייצר שכבת הגנה  -" #3לרסס "ננופיקס  .4

  כל העבודה עם המרססים במצבSPRAY  

 

 תיקוני שפכטל וצבע וצריך נזק לקיר  ישהוראות עבודה לניקוי וחיטוי עובש כאשר 

 .. לפתוח חלונות, מסיכה ללבוש כפפות, מגיני עיניים .1

העבודה כיוון חומר מלבין ומחמצן.  -"   #1לרסס על האזור  "אוקסיפיקס  .2

. אם העובש של האזור הנגוע מלמעלה למטה . יש לרסס כחצי מטר מכל צד

דקות ולעבור  11 להמתין על התקרה להיזהר מטפטוף על הפנים והעיניים! 

 . עם הספוג המצורף

דקות ולעבור  11 להמתיןמשמיד עובש ונבגים. חומר  –לרסס  "מולדפיקס"  .3

לחזור על התהליך  עד אשר הנייר יוצא נקי.סופג נייר לבן הספוג הנקי או  עם 

   אם יש צורך. 

לעשות תיקון קיר: בונדרול, שפכטל החלקה וצבע. ניתן להשתמש בצבע  .4

 . כדוגמת אקרינול עם חומר נגד עובש

 חובהאין .  ושלהניח לייב. מייצר שכבת הגנהשעות מייבוש הצבע  24לאחר  .5

 לנגב.
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כדאי לרסס את כל מה שניתן.  אולכן כדאי לחטעובש מתפשט בבית הערות: 

 על מקומות אחרים בחדר שאולי נגועים כמו שטיחים וילונות מזרונים "ננופיקס"

 מעלות. 61בגדים ומצעים כדאי לכבס מעל  . ארונות וכו

 

 בהצלחה! 

. לא אוכל ללות אותכם  152-3737312אם הסתבכתם אפשר להתייעץ איתי טלפונית 

 בכל שלב של הניקוי אלא רק לייעץ במקרה וניתקלתם בבעיה. 

 

 ניתן להזמין אצלנו גם:  

 עובש יתפשט וידביק גם את המזגנים בבית. ניקוי וחיטוי עמוק למזגנים .

מפזרים את העובש בבית. טיפול מלא כולל השמדת כל העובש בבית, גם והם 

 בקירות ובמזגנים. 

 "קיט מקצועי  לניקוי וחיטוי מזגנים   -" איירפיקס 

  לסינון אבק, אבקנים ועובשים לשיפור איכות : למזגןפילטרים מיקרוניים

 .האויר בבית 

 אמבטית מזגנים עם שחרור מושהה \לניקוי תעלות ניקוז טבליות 

  מאושר לוירוס קורונה על ידי  ,משטחיםכל סוגי הל" וירופיקס"חומר חיטוי

  EPAמשרד איכות הסביבה האמריקאי 

 עם מערפל , כנגד וירוסים חיידקים ועובש חיטוי לחללים 

  ננופיקס" עם אפקט שאריתי עובש ריחחומר נגד"  

 

 

  . ולהתעדכן במגוון המוצריםשלנו   מומלץ להכנס לחנות באתר 
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