
KÄYTTÖOHJE  

Original ELCHE antiMicrobi™ 

ELCHE ON ELEKTRO-KEMIALLINEN HOMEEN ja MIKROBIEN 

TORJUNTA-AINE

AINOASTAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

Käytetään vain valmiina käyttöliuoksena ei laimenneta eikä saa sekoittaa muiden 

kemikaalien kanssa. 

Työmaalle on ulkopuolisilta aina pääsy kielletty. 

ELCHE työntekijän on pukeuduttava asiaankuuluvaan kosteutta kestävään kokohaalariin , sekä 

hengityssuojaimeen, silmäsuojaan ja kosteutta kestäviin käsineisiin. 

Käsiteltävään tilaan on aina tehtävä alipaineistus, joka johdetaan sopivaan paikkaan, josta ei ole 

ympäristölle haittaa. 

Varmistuttava että käsiteltävissä tiloissa ei ole asiaankuulumattomia. 

ELCHE:n käyttö ja levitys kohteisiin tehdään esim. seuraavilla menetelmillä : 

Sumuttamalla, sivelemällä , telaamalla, kosteuspyyhinnällä tai kastamalla. 

ELCHE :n käsittelyssä tarvittavat tuotteet / tarvikkeet ainoastaan Elchelle 

ELCHE:llä käsiteltävät pinnat on kostutettava tasaisesti, 

kattavan membrani-kalvon aikaansaamiseksi. 

Menetelmä jättää kuivuttuaan pinnan, joka antaa pitkäikäisen suojan. 

ELCHE mahdollistaa in-aktivoinnin kohteeseen tarkasti. 

 

Kokeile ELCHE:ä ensin pienelle alalle näkymättömään kohtaan, jotta varmistut tuotteen sopivuudesta 

kyseiselle materiaalille / pinnalle. 

Kalusteet ja sähkölaitteet on suojattava hyvin kosteudelta, katkaistava virta, tai siirrettävä pois käsittelyn 

ajaksi. 

Kosteudelle arat laitteet, sähkölaitteet sekä arat pinnat pyyhitään erikseen virta katkaistuna. 

Kosteuspyyhintään käytetään esim. microkuitu- liinoja, joista ei lähde nukkaa. 

Likaantunut ELCHE käyttöliuos otetaan talteen omaan astiaan ja hävitetään laimentaen 

1 / 20 veteen, tai imeyttämällä sahanpuruun, joka kuivuttuaan poltetaan tai kompostoidaan. 

ELCHE voidaan pestä pois normaaleilla pesuaineilla. 

 

ELCHE käsittelyjä tulee tehdä ennen purkutöitä sekä purkutöiden yhteydessä 

HOMEITIÖT saattavat olla erittäin ” VAARALLISIA ” ja aiheuttaa iholla ja hengitysteissä voimakkaita 

reaktioita ärtymistä ja tulehduksia. 

TOXISUUS: 

ELCHE tuotteet eivät ole toxisia , mutta in-aktivointivan ominaisuuden vuoksi sitä ei 

saa hengittää, vaan käytettään aina hengityssuojainta silloin kun mikropisaroita on ilmassa. 

Jos käsittelijällä on allergioita , tai muita sairauksia on syytä välttää suoraa kosketusta aineeseen, tai 

käytettävä kaikkia mahdollisia suojaimia kuten haalaria , 

käsineitä ja silmäsuojia. 



 

VAROITUS ! 

HUOM ! EI SAA  KAATAA VIEMÄRIIN TAI  LUONTOON 

LAIMENTAMATTOMANA ! 

MINIMI LAIMENNUSSUHDE KÄYTTÖLIUOKSELLE ON 1/ 20 VEDELLÄ” 

 

ELCHE EI IN-AKTIVOI  HÖYRYSTYMÄLLÄ . 

ELCHE:STÄ HAIHTUU AINOASTAAN VETTÄ . 

PH. 8 – 9 

KONSENTRAATIN JOUTUMISTA SILMIIN ,TAI IHOLLE. 

HUUHDELLAAN RUNSAALLA HAALEALLA VEDELLÄ, 

SUUHUN JOUTUESSAAN ON JUOTAVA RUNSAASTI VETTÄ. 

EI SAA JÄTTÄÄ LASTEN ULOTTUVIIN ! 

EI SAA JÄÄTYÄ

 

ASTIAT SULJETTAVA EI SAA HAIHTUA 

ALLERGIATESTI ! 

Jos olet allergikko tee ihoherkkyystesti 48 h. ennen tuotteen käyttöä. 

Levittäen neliösentin suuruinen alue käyttöliuosta iholle esimerkiksi kämmenselkään. 

Mikäli 48 tunnin kuluessa ilmenee kutinaa tai ihon punoitusta älä käytä Elcheä. 

ELCHE: on miellyttävä käyttää ja tuo työturvallisuutta aloitettaessa homesaneerausta, sekä 

antaa huomattavia säästöjä korjauskustannuksissa, sekä jälkihoitokuluissa. 

ELCHE: on riittoisaa. 

ELCHE: on nopeatehoinen ja pitkäaikaisvaikutteinen . 

ELCHE: on nopeasti kuivuva, eikä aiheuta haju tai kaasuuntumishaittoja 

ELCHE: on näkymätön. 

ELCHE: mahdollistaa tilojen nopean käyttöönoton. 

ELCHE: estää resistenttisten kantojen muodostumisen. 

ELCHE: ei ole toxinen ohjeiden mukaan käytettynä. 

ELCHE:ä ei saa käyttää muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

JOS OLET EPÄVARMAAINEEN KÄYTÖSTÄ KYSY OHJEITAVALMISTUTTAJALTA! 


