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ŚRODEK DO USUWANIA MCH�W 
I POROST�W

Skutecznie usuwa porosty, mchy i glony ze wszystkich materiał�w stosowanych w 
budownictwie.

doskonale nadaje się do czyszczenia dach�w
usuwa porosty ze ścian surowych, kamiennych czy pokrytych tynkiem
bardzo skuteczny przy usuwaniu wszelkiego rodzaju mch�w i porost�w z 

basen�w, zbiornik�w wodnych, taras�w, balkon�w, kort�w tenisowych pomnik�w, 
nagrobk�w, a nawet ł�dek

nie powoduje korozji materiał�w na kt�rych został zastosowany, nie zmienia ich 
struktury i wyglądu

zalecany jest r�wnież przed malowaniem powierzchni w celu zabezpieczenia jej 
przed łuszczeniem się czy powstawaniem pęcherzy

bezpieczny dla środowiska

ZASTOSOWANIA

do usuwania porost�w (szary nalot), oraz mchu i glon�w (zielony nalot)
przeznaczony do użycia na powierzchniach poziomych i pionowych, z dach�wki, 

płytek łupkowych, płytek dachowych kamiennych, betonu, a nawet dach�w 
krytych strzechą

idealny do usuwania mch�w i porost�w z pokryć dachowych, ścian i mur�w, jak 
r�wnież z basen�w, zbiornik�w wodnych, taras�w, balkon�w, kort�w tenisowych, 
pomnik�w, nagrobk�w, a nawet ł�dek

DANE TECHNICZNE

kolor bezbarwny
konsystencja ciekła
gęstość (+20�C) 1,01 g/cm3

rozpuszczalność woda

SPOS�B UŻYCIA

przed użyciem preparat dokładnie wymieszać
na powierzchnię nakładać przy pomocy pędzla
środek pozostawić na powierzchni przez klika dni
w przypadku bardzo grubych warstw mchu i porost�w należy podłoże po kilku 

dniach spłukać wodą i ponownie zastosować środek
narzędzia czyścić wodą po zakończeniu pracy
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WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE

średnia wydajność 0,125 litra/m2 

jedno opakowanie o pojemności
- 1 l wystarczy na ok. 8 m2

- 5 l wystarczy na ok. 40 m2

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Okres przechowywania 24 miesięcy (od daty produkcji) w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych, chłodnych, dobrze wentylowanych pomieszczenia z dala 
od źr�deł ognia i grzejnik�w, środk�w spożywczych, w temperaturze od +5oC do 
+35oC. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Opakowanie Ilość opakowań w kartonie
atomizer 0,5l 12 szt.
butelka 1 l 15 szt.
kanister 5 l 4 szt.

UWAGI I ZALECENIA BHP

podczas wykonywania prac należy przestrzegać og�lnych zasad BHP
stosować sprzęt ochrony osobistej
opr�żnionych opakowań po preparacie nie używać do innych cel�w
chronić przed dziećmi
nie stosować w zasięgu środk�w żywności i wody pitnej

Aktualizacja 03.05.2007

Zawarte informacje, zalecenia i wskaz�wki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, 
badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub 
błędnego użycia naszych produkt�w. Każdy z użytkownik�w tego materiału upewni się na wszelkie 
możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o 
przydatności dostarczanych materiał�w dla osiągnięcia cel�w zamierzonych przez niego. 


