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BestClean C44 
Chất tẩy rêu mốc 

Mô tả: 
 BestClean C44 là hợp chất tổng hợp có tác dụng mạnh trong việc tẩy rửa rêu, mốc, 

nấm, tảo... tiêu diệt vi sinh, vi khuẩn hiệu quả cao. 

Ứng dụng:

  

 Dùng để tẩy các lớp rêu, mốc, tảo... trên các bề mặt liệu xây dựng như bê tông, 

vữa tô, ngói nung, gạch đất sét nung, gốm, sứ, đá nhân tạo, đá tự nhiên, sơn 

nước... mà không làm hư hỏng bề mặt vật liệu. 

Ưu điểm: 

 Hoạt tính cao, tác dụng mạnh. 

 Tẩy nhanh các lớp rong rêu, nấm mốc... mà không làm hư hỏng bề mặt vật liệu. 

 Có tác dụng tiêu diệt các vi sinh, vi khuẩn, mầm bệnh...bám trên bề mặt vật liệu. 

 Khả năng thẩm thấu cao. 

 Tác dụng tiêu diệt tốt các mầm móng rêu mốc ẩn sâu bên trong bề mặt vật liệu. 

 Thân thiện môi trường. 

THÔNG TIN SẢN PHẨM: 

Dạng tồn tại:  Chất lỏng 

Màu sắc: Vàng nhạt 

Tỷ trọng: 1.10 ± 0.02 kg/lít @ 25 oC 

pH: 11.00 ± 1.00 

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp 

Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện chưa khui thùng 

Đóng gói: 01; 5; 25 kg/thùng 

Định mức sử dụng: 
Phụ thuộc vào mức độ rêu mốc thực tế bề mặt. 

Thông thường: 1 ÷ 5 m2/kg 
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG: 

Thi công: 

 Dùng cọ quét, ru-lô hoặc vòi phun áp lực thấp phân bố đều và đủ lượng sản phẩm 

BestClean C44 lên bề mặt khu vực cần tẩy rửa rêu mốc. 

 Để sản phẩm thẩm thấu và phản ứng trong thời gian 15 ÷ 20 phút. 

 Dùng vòi phun nước để rửa sạch bề mặt. 

 Có thể pha loãng với nước sạch từ 50% ÷ 100% đối với các bề mặt có mức độ 

rêu mốc nhẹ. 

Vệ sinh: 
Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công bằng nước sạch và xà phòng ngay sau khi kết thúc 

công việc. 

An toàn: 

BestClean C44 có có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang 

găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. 

Khi bị văng vào mắt, mũi, miệng…phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước 

khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. 

BestClean C44 có thể làm mất màu quần áo khi nhiễm phải, nên có biện pháp 

phòng tránh thích hợp khi sử dụng sản phẩm. 

Để xa tầm với trẻ em, không để chung với các thực phẩm gia dụng. 

  

Miễn trừ: 

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm 
thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng phải thử nghiệm trước 
nhằm đảm bảo sự phù hợp khi sử dụng sản phẩm. BESTMIX có quyền  thay đổi các đặc tính sản phẩm của mình 
mà không phải báo trước. 

 


