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Artykuł promocyjny
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Istnieje ponad 100 000 gatunków pleśni. Niestety, 
każdy z nich ma szkodliwy wpływ dla zdrowia, 
powodując alergie, problemy z układem oddecho-
wym i inne groźniejsze dolegliwości. Eliminacja 
pleśni i zapobieganie jej nawrotom to ciągłe wy-
zwanie. Potrafi się pojawić praktycznie na każ-
dej powierzchni materiałów stosowanych w bu-
downictwie, w domu i ogrodzie, wystarczy tylko 
odrobina wilgoci. Wilgoć może pochodzić z wie-
lu źródeł, takich jak prysznic, czy para powsta-
ła na skutek gotowania. Jeśli nie usuniemy z do-
mów i mieszkań nadmiaru wilgoci, zacznie się 
w nich pojawiać pleśń, niszcząc strukturę mu-
rów i doprowadzając do ich dewastacji. Niestety 

większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. 
Koniecznie trzeba ją usunąć. Niektóre metody 
są bardzo mozolne, czaso- i pracochłonne, a co 
za tym idzie i kosztowne. 

Zdecydowanie szybko (działanie natychmia-
stowe) wszelaką pleśń, grzyby, glony, porosty itp. 
usuwa preparat PILMAS – Zabójca pleśni – pol-
ski produkt z atestem. Likwiduje pleśń, grzyby 
i glony powstałe na wszelkiego rodzaju materia-
łach stosowanych w budownictwie, wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do czysz-
czenia zewnętrznych ścian budynków, nieza-
leżnie od materiału elewacyjnego (tynki trady-
cyjne, mineralne, akrylowe, silikonowe i inne). 

PILMAS – Zabójca pleśni można stosować tak-
że do czyszczenia płyt betonowych, lastriko, 
kamienia (np. pomniki), drewna (architektura 
ogrodowa np. płoty, pergole, ławki). PILMAS 
– Zabójca pleśni wnika w podłoże likwidując 
wszystkie powstałe ogniska pleśni. Po ich usu-
nięciu, nie pozostawia po sobie żadnych związ-
ków chemicznych, całkowicie ulega rozkładowi 
w powietrzu – ulatnia się. PILMAS – Zabójca 
pleśni można stosować w zakładach produk-
cji, nawet wyrobów spożywczych. Preparat ma 
wysokie właściwości grzybobójcze, pleśniobój-
cze i bakteriobójcze. Działa dezynfekująco, po-
zostawia świeży zapach. Dodatkowym czynni-
kiem jest działanie wybielające. Funkcjonalny 
(zabezpiecza przed kapaniem) spryskiwacz uła-
twi nakładanie preparatu w trudno dostępnych 
miejscach, co skraca do potrzebnego minimum 
czas poświęcony na pozbycie się problematycz-
nej pleśni. 

Produkt posiada PZH oraz Pozwolenie 
Ministra Zdrowia.
Dostępny w opak. 280 ml, 650 ml, 1 l i 5 l. 
Termin przydatności 24 miesiące.
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Skuteczne środki do eliminowania 
pleśni i grzybów ®
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