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Skuteczny środek do usuwania grzybów pleśniowych. 

 
ZALETY 

 
neutralny zapach 

niezwykle skuteczny nawet na ścianach malowanych farbami 

bez konieczności zbijania tynków czy też usuwania farb 

działa zwalczająco w stosunku do grzybów pleśniowych posiada doskonałe właściwości 
bioochronne i biobójcze 

         ZASTOSOWANIE 
 

do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno 

np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie 

zalecany również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. basenach, łazienkach, pralniach i kuchniach 

może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz  

 

 

           NORMY I CERTYFIKATY 

Substancje czynne produktu biobójczego: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) 0,049g/100g; alkil (C12-16) chlorku 

dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-16)) 0,48g/100g 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7740/19 

 

              DANE TECHNICZNE  

 
Kolor                                                         transparentny żółty 

Postać                                                         ciecz 

Skład                                                         czwartorzędowe solne amoniowe,  

                                                                                            środki modyfikujące, woda 

 Skuteczność zwalczania                                        zwalczanie grzybów pleśniowych na  
                                                                                             tynkach i murach 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym 
strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu obficie nanieść produkt na zanieczyszczoną 
powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia np. za pomocą: szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6-12 godz. 
Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim 
ciśnieniem) W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu. Dalsze prace (np. 
malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu 
biobójczego. 
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ZUŻYCIE 

 
Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150 g/m2. 

 

 

DANE KATALOGOWE 
 

Pojemność Kolor Ilość sztuk 

w kartonie 

      Alias     Indeks      kod EAN 

0,5 l żółty     6 MUT-SR-GR-050     10022419      590 3518 007699 

  

 
1 l                                żółty                    6                 MUT-SR-GR-100           10022420         590 3518 003158 

5 l                                żółty                    4                 MUT-SR-GR-500           10022421         590 3518 003165 

 

 
 
 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

 
• prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  opracowaną  dla konkretnego  obiektu,  zgodnie  z  

wymogami  przepisów, uwzględniających zalecenia ekspertyz oraz właściwości techniczne produktu  

• produkt należy aplikować w warunkach dobrej wentylacji 

• stosując  środek  wewnątrz  pomieszczeń  należy  wyeliminować  bezpośredni kontakt użytkowników i żywności  

z zaimpregnowaną powierzchnią 

• w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp. 

• bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz w ciepłej wodzie 

• podczas  wykonywania  prac  należy  stosować  sprzęt  ochrony  osobistej  (okulary, rękawice, fartuch) 

• po  wyschnięciu  nałożonej  powłoki  przewietrzyć  pomieszczenie  do zaniku charakterystycznego zapachu 

• narzędzia czyścić wodą wodociągową 

• chronić środek przed osobami niepowołanymi, a szczególnie przed dziećmi  

• w  razie  pożaru  intensywnie  schładzać  wodą  zagrożone  pojemniki  i sąsiadujące  produkty  palne.   

W  ogniu  i  pod  wpływem wysokich  temperatur  wydzielają  się niebezpieczne pary, gazy i dymy 

• szczegółowe dane dotyczące produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki preparatu  
 

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ 

ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.  

 

 

PIERWSZA POMOC 
 

Po wdychaniu:  Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. W przypadku utraty przytomności ułożenie 

i transport w stabilnej pozycji bocznej. Po styczności ze skórą: W przypadku podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza (pokazać 

etykietę). Po styczności z oczami: płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. Zdjąć soczewki 

kontaktowe jeśli obecne. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu: Nie wywoływać 

wymiotów! Sprowadzić lekarza.  

Najważniejsze ostre i późne objawy oraz skutki narażenia: reakcje alergiczne. 
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           PRZECHOWYWANIE  

 
Data ważności i numer partii na opakowaniu. 

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od miejsc 

składowania żywności, w temperaturze +5℃ do +30℃. 

 

 

 
 
 
 

Data sporządzenia 

16.10.2019 
 
 
 

Powyższe  dane,  zalecenia  i wskazówki opierają  się na naszej  najlepszej  wiedzy,  badaniach  oraz  doświadczeniach i zostały  udzielone  w dobrej  wierze,  

zgodnie  z zasadami  obowiązującymi w naszej  firmie i u naszych  dostawców.  Zaproponowane sposoby  postępowania uznane  są za powszechne,  jednak  

każdy  z użytkowników tego  materiału powinien  upewnić  się na wszelkie  możliwe  sposoby,  włącznie  ze sprawdzeniem produktu  końcowego  w odpowiednich 

warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia  celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka,  ani jej upoważnieni przedstawiciele nie 

mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione  na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałó 
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