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 Przeznaczenie 

Preparat przeznaczony jest do usuwania skażenia mikro-

biologicznego na powierzchniach zewnętrznych ścian    

budynków, posiada szerokie spektrum działania przeciw 

większości glonów, grzybów i porostów występujących      

w budownictwie. Może być stosowany do czyszczenia 

powierzchni z kamienia, cegły, tynków cementowych,  

cementowo-wapiennych tynków akrylowych, silikono-

wych, mineralnych. 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia należy wstęp-

nie oczyścić z wszelkich nalotów.   

Sposób użycia  

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia bezpo-

średnio przed użyciem całą zawartość opakowania do-

kładnie wymieszać. Preparat nakładać na powierzchnię 

ściany pędzlem lub przez natrysk. Po nałożeniu prepa-

ratu należy odczekać minimum 12 godzin. Po okresie           

karencji należy zmyć czyszczoną powierzchnię myjką            

ciśnieniową rozproszonym strumieniem wody, pozosta-

wić do wyschnięcia. Na podłożach silnie skażonych czyn-

ność należy powtórzyć. 

                        

Zalecenia wykonawcze 

Preparat stosować w temperaturze +5oC do +25oC. Do 

prac stosować środki ochrony osobistej, okulary, ręka-

wice ochronne. Kolejne warstwy należy nakładać na po-

wierzchnię suchą. Przed przystąpieniem do stosowania 

preparatu należy zapoznać się z kartą charakterystyki 

preparatu niebezpiecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne  

temperatura stosowania  
 

          +5oC - +25oC 

temperatura podłoża  
 

         +5oC - +25oC 

wilgotność względna przy na-
kładaniu i wysychaniu tynku 

60-85% 

czas usuwania skażenia biolo-
gicznego 

minimum 12           
godzin 

gęstość objętościowa około 1,01 
kg/dm3 ±5% 

zużycie 
 

 0,1-0,15 L/m2, 
zużycie uzależ-

nione jest od 
stopnia chłonno-

ści czyszczonej 
powierzchni  

okres przydatności do użycia 24 miesiące, 
chronić przed 

mrozem i prze-
grzaniem                                        

temperatura przechowywania +5oC - +25oC 
 

potrzebne narzędzia  pędzel, myjka            
ciśnieniowa  

mycie narzędzi  woda 
 

opakowania 5 L,                     
paleta 108 szt, 

540 L, 
atomizer 0,75 L 

wymagania prawne  
 

preparat nie jest 
klasyfikowany 

jako wyrób            
budowlany 

środki ostrożności  patrz karta           
charakterystyki  

 

Informacje dodatkowe  

Informacje zawarte w karcie technicznej zostały przygo-

towane na podstawie długoletnich doświadczeń produ-

centa. Jednakże firma nie ma wpływu na warunki prze-

chowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz wa-

runków i sposobu stosowania produktu, dlatego też         

zawarte informacje w karcie technicznej nie mogą być 

podstawą do roszczeń gwarancyjnych w sensie prawnym        

w przypadku użycia produktów niezgodnie z jego prze-

znaczeniem. Producent ma prawo do uzupełniania         

danych lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia.  

 


