Útbaigazítás a falak penészmentesítéséhez
Amikor szembesülünk a környezetünkben megjelenő penésszel, akkor számos kérdést fogalmazunk meg,
mint: Mitől keletkezett a penész?
Miért veszélyes az egészségünkre a penészspóra?
Hogyan lehet megszüntetni a penésztelepeket?
Hogyan védekezzünk a falpenész ellen?
Mit kell tenni a falpenész újrakeletkezése ellen?
Milyen anyagokkal indíthatunk támadást a penész ellen?
Mennyit tudok a penész megszüntetésére költeni?
Mennyi ideig nyújt védelmet a falpenész ellen az alkalmazásra kerülő szer?
És folytathatnánk a sort tovább és tovább. Javasolt lépések:
1./ Ismerjük meg az ellenségünket és ismerkedjünk meg azokkal a válaszokkal, amelyek elvezetnek
bennünket az átmeneti, vagy a végső megoldáshoz. Ebben segít a PENÉSZMENTESÍTÉSI KISKÁTÉ
kiadvány, amelyből kiderül a PENÉSZMENTESÍTÉS TITKA és kezünkbe adja azokat az orvoslási
praktikákat, amelyekkel hatékonyan és tartósan felléphetünk a falpenész ellen. Kérjük az utánvétellel történő
postázást, vagy menjünk érte (elérhetőségeket lásd alul).
2./ A PENÉSZMENTESÍTÉSI KISKÁTÉ átolvasása után általában már meg tudjuk ítélni, hogy képesek
vagyunk-e saját erőből felvenni a harcot a falgombákkal, vagy segítséget igénylünk.
3./ Ne halogassuk a penészölést! Ugyancsak állást tudunk foglalni abban a fontos kérdésben, hogy
halogassuk a lokalizálást, vagy ráérünk még a kiváltó ok megszüntetésével, illetve vállaljuk az elodázás
okozta várható nagyobb károkat és később már csak az egészségünk látja kárát, vagy egyéb környezeti
(lakás, bútor, berendezés, ruházat, stb) káraink keletkeznek időközben.
4./ Választ kapunk az alkalmazható megoldásokra, a kiváltó ok megszüntetésétől kezdve az alkalmazható
vegyszeres megoldásokig, az olcsóbb eljárástól egészen a drágább, de lényegesen hosszabb ideig tartó
kulcskérdések megvalósíthatóságáig. Döntsük el mit akarunk tenni! Ne bagatellizáljuk el a penészgondot!
Válasszunk a megoldások közül! A zsebkönyv elvezeti az olvasót a tüneti kezelést jelentő az 1-2 hétig
kitartó penészlemosástól a több éves védelmet nyújtó ún. extra erős gombaölő penészgátlásig. Betekintést
kapunk a penészeltávolítás különböző változataiba, a munkavédelmi eszközökön át az egyéb
penészmentesítő kellékekig.
5./ Kérjük be az árlistát és annak kézhez vételét követően már előkalkulációkat végezhetünk, hogy
pénztárcánk függvényében a rövid, közép, vagy hosszú távú megoldást válasszuk. Döntsük el a penészgátló
termékek körét és mennyiségét!A főbb penészmentesítési receptek ismeretében már könnyedén ki tudjuk
választani azokat a termékeket, amelyek a sajátosságainknak legjobban megfelelnek, illetve könnyebben ki
tudjuk alakítani álláspontunkat, hogy a rendelkezésre álló megoldások közül melyikhez nyúljunk.
6./ Szerezzük be a penészmentesítési anyagokat és kezdjük el a munkát! A siker nem marad el.
Ha szükséges akkor tegyünk fel menet közben további kérdéseket a penészspecialistának, konzultáljunk a
könyv írójával. Kritikusabb esetekben és távolság függvényében kérjünk költségtérítéses helyszínre történő
kiszállást, díjfizetéses szaktanácsadást az elérhetőségeik valamelyikén:
EURÓ-HIGIÉNIA KFT információs iroda: 1141 BUDAPEST, Negyed u. 5. Tel.: (06 1) 3838 367
E-mail: info@euro-higienia.hu
PENÉSZ témájú honlap megtekinthető itt: www.euro-higienia.hu vagy www.penész.hu. Ismertetők tölthetők
le a penész, penészmentesítés és falkezelőszerek rovatoknál. Nyugodtan be lehet lépni a webáruházba
(→falkezelőszerek→ penészmentesítési kellékek), ahol regisztrálási és vásárlási kötelezettség nélkül
szabadon lehet a számításba jöhető termékek árai között böngészni.

