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FIȘĂ TEHNICĂ nr. 450                                                         
EVRIKA SOLUTIE ANTIMUCEGAI  
Data: 01/03/2021; Ediția:1; Revizia:1 
 
DESCRIERE PRODUS: Evrika solutie antimucegai este o solutie apoasa de substante active biocide 

pe baza de clorura de didecildimetilamoniu. Actioneaza în profunzimea suprafetelor contaminate fiind 
eficienta impotriva fungilor (Aspergillus niger, Penicillium funiculosum) si a algelor (Scenedesmus vauolatus, 
Stchococus bacillaris).  
 

UTILIZĂRI TIPICE: se utilizeaza pentru conservarea si remedierea suprafetelor interioare si/sau 

exterioare (pereti de caramida, tencuieli, gleturi, beton, zidarie) atacate de mucegai, alge si fungi. 

 
CARACTERISTICI PRINCIPALE:   

 Avizat de Ministerul Sănătății-Comisia Națională de Produse Biocide Nr. 2587BIO/10/12.24 
Grupa principală 2. Tip produs 10 - Conservanți pentru materiale de construcție 

 Dezinfecteaza in profunzime suprafetele contaminate 

 Eficient impotriva mucegaiului, algelor si fungilor 

 Actiune rapida la interior si exterior 

 
COMPOZIȚIE 
 

Nr. crt. Substanță activă % 

1 Clorura didecildimetilamoniu, CAS 7173-51-5 
 

0,2 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valoarea caracteristicii Metoda de analiză 

Caracteristicile produsului 

1. Aspect - lichid omogen vizual 

2. Densitate la 20
0
C g/cm

3
 1,00±0,03 SR EN ISO 2811-

1:2011 

3. Solubilitate in apă Solubil 

 
MOD DE APLICARE: 
Pregătirea produsului: 
Produsul trebuie condiționat la 10-30

0
C si omogenizat. Temperatura mediului recomandata este de       

10-30
0
C. Produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5

0
C. 

 
Pregătirea suportului si aplicarea: 
Se folosește ca atare (nediluat).  
 

Tipul suportului Pregatirea suportului Sistem de aplicare 
recomandat 

Suprafete noi – 
aplicare in scop 

preventiv 

Se curata  de praf si eventuale impuritati 
mecanice.  

Evrika antimucegai - Nediluata  
intr-un strat  

Suprafete vopsite deja 
si neinfestate – 
aplicare in scop 

preventiv 

Se curata  de praf si eventuale impuritati 
mecanice prin spalare; in caz ca exista 
portiuni pe care straturile vechi de vopsea 
se exfoliaza, acestea se indeparteaza. 

Evrika antimucegai - Nediluata  
intr-un  strat 
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Suprafete vopsite si 
infestate cu culturi 

microbiene sau fungi 
 – aplicare pentru 

distrugerea 
mucegaiului 

Se curata prin indepartarea completa a 
stratului de vopsea veche, se spala  cu 
apa si sapun, eventual solutie de 
amoniac. Se vor clati cu apa din 
abundenta si dupa uscarea completa a 
suprafetei se va efectua tratamentul 
acesteia cu solutia antimucegai  

Evrika antimucegai - Nediluata in 
min. 2 straturi la interval de  5-6 
ore. 
 

 

EFICACITATE 
 

Activitate Mod de aplicare  Concentrație 

Antialge/antifungi/antimucegai 
Pulverizare, stropire, cu 
pensula sau bidineaua 

nediluat 

 
Curățare echipament de aplicare: spălare cu apă, înainte și după utilizare. 
 
 

CONSUMURI SPECIFICE MEDII: 1 litru este suficient pentru 10-20 mp/tratament 
Consumul variaza în funcție de natura suprafeței. 

 
AMBALARE: 

 În ambalaje din plastic cu pompita trigger, bidon , canistra din HDPE, PET, de 0,5 l , 0,7 l , 
0,75 l , 1 l,  5 l , 10 l ; 

 
DEPOZITARE: 

 În spații curate, aerisite, sigure, la temperaturi cuprinse între 5-30
0
C. A nu se stoca la 

temperaturi sub 5ºC deoarece produsul prezintă risc de depreciere prin îngheț. 

 
TRANSPORT:  

 Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiaţii solare și intemperii. 

 Se va evita transportarea produsului la temperaturi mai mici de 5
0
C si mai mari de 30

0
C. 

 
MĂSURI DE SĂNATATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 
 
Produsul nu dăunează sănătații umane. Se vor lua măsuri specifice activității cu substanțe chimice 
(echipament de protecție). 
Toate informațiile referitoare la sănătatea și securitatea utilizatorilor acestui produs se găsesc în 
fișa cu date de securitate. 

 
TERMEN DE VALABILITATE: 
18 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. 
 

NOTA: 
Aceste informaţii tehnice sunt transmise în vederea obţinerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la 
condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste 
condiții sunt necesare testarea produsului in conditii proprii de aplicare a beneficiarului precum și 
solicitarea sprijinului specialiştilor noştri. Recomandările si informațiile privind produsele sunt valabile 
numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate si exploatate în conformitate cu Fisa 
tehnica a produselor Azur. 

Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate şi 
securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 şi ISO 45001:2018. 

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte si sa 
respecte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere.  


