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 MUFFYCID 

vysoce ú činný odstra ňovač plísní 
se sanita čním účinkem  

Muffycid je nejefektivnější 
zbraní v boji proti plísním, 
mechu a řasám, který je 
nejenom ničí, ale zároveň 
zabraňuje jejich opětovnému 
objevení. Žádné mechanické 
čištění, stačí jen nastříkat, 
počkat 2-5 minut a povrch je 
nejen čistý ale zároveň i 
hygienicky ošetřený. 

  

PROČ  Plísně jsou bezesporu problém, se kterým se každý člověk setkal a ví co to 
je boj proti nepříjemným skvrnám na zdech, obkladech, v rozích nebo 
spárách v koupelně. Plísně si libují ve vlhkém prostředí, ve kterém se množí 
a rozšiřují. Muffycid je ideální zbraní v boji proti plísním jelikož plísně nejen 
likviduje ale rovněž zabraňuje jejich dalšímu objevení. Muffycid plísně 
odstraňuje bez nutnosti mechanického čištění (drhnutí, seškrabování) a tak 
eliminuje riziko jejich roznesení do prostředí a usazování na jiných místech  
s následným rozmnožením. 

  

JAK  Plísně 
Nastříkejte produkt přímo na postižené místo. Nechte prostředek reagovat po 
dobu 2-5 minut a poté povrch setřete suchým hadrem nebo papírovou 
utěrkou. 
 
V případě velmi silných plísní se doporučuje po 15 min operaci opakovat. 
 
Pozor, aby se zamezilo ví ření a roznesení plísn ě do okolního prost ředí, 
nikdy se nesnažte plíse ň před aplikací nijak drhnout či jinak 
mechanicky odstranit. 
 
 
Mech a řasy 
Mech nebo řasy nejprve odstraňte mechanicky. Následný postup je stejný 
jako v případě plísní. 
 
 
Varování: P řípravek nikdy nepoužívejte na lidi, zví řata, rostliny nebo 
oděv. Věci nebo povrchy, které by při styku s produktem mohly být 
poškozeny je nutné před aplikací z místa odstranit nebo vhodně zabezpečit. 

 

 

 

KDE Koupelny 

 Prádelny 

 Kuchyně 

 Pokoje 

 Půdy a podkroví 

 Skříně 

 Sklepy 

 Sklady 

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

414.500GB 
414.005 

Láhev 500 ml se střičkou 
Kanystr 5 kg 

Karton 12 kusů 
Karton 2 kusy 
 

 


