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ЗАСТОСУВАННЯ   

 

ЗБЕРІГАННЯ  

Біоцидний препарат широкого спектру дії. 

Рідкий продукт (водний розчин), 

застосовується для догляду та захисту 

каменярських виробів, мурованих 

конструкцій або будівельних матеріалів, 

інших, ніж дерево, захищає їх від шкідливої 

дії плісняви (категорія ІІ, група 10). 

Особливо корисний для боротьби з 

мікроорганізмами на тонкошарових 

штукатурках, які містять великий відсоток 

органічних сполук, а також на традиційних 

штукатурках.   

До 12 місяців з дати продукції, вказаній на 

упаковці, у сухих місцях, непошкоджених 

упаковках та при темп. від +50С до +250С.  

Не допускається потрапляння продукту у 

каналізаційні системи, водні стоки та 

відкриті водойми.  

Після спорожнення та очищення упаковку 

можна використовувати повторно.  

Загальні вказівки: вивести постраждалого з 

місця контакту, забезпечити спокій. Ніколи 

не давати нічого орально непритомній особі. 

При виникненні будь-яких небажаних 

симптомів викликати лікаря.  

Ураження дихальних шляхів: вивести 

постраждалого на свіже повітря, забезпечити 

спокій, накрити ковдрою. При виникненні 

будь-яких небажаних симптомів викликати 

лікаря.  

Контакт зі шкірою: негайно зняти 

забруднений одяг та взуття. Забруднені 

ділянки шкіри промити великою кількістю 

води з милом. Якщо виникло подразнення 

шкіри, зв’язатися з лікарем.    

Контакт з очима: зняти контактні лінзи. 

Негайно промити очі проточною водою 

протягом мінімум 10 хвилин, тримати повіки 

широко відкритими. Якщо виникло 

подразнення, звернутися за консультацією до 

окуліста.  

Ковтання: промити ротову порожнину водою 

та випити багато води. Не викликати 

блювоту – існує ризик захлинання та 

потрапляння речовини у легені. Негайно 

викликати лікаря.  

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ   

Не потрібно розводити препарат перед 

застосуванням. Робочу поверхню потрібно 

змити сильним струменем води, щоб усунути 

забруднення та мікроорганізми. Після 

висихання рясно нанести препарат на 

інфіковану поверхню аж до її повного 

зволоження, наприклад, за допомогою щітки, 

пензлика або губки, і залишити на мінімум 6-

12 годин. Далі рештки забруднень ґрунтовно 

усуваються механічним методом (наприклад, 

за допомогою води під високим тиском або 

струменем пари). При потребі після повного 

висихання поверхні рекомендується 

повторне застосування засобу. Ефект дії 

препарату буде видимий через приблизно 1-3 

дні. Подальші роботи (наприклад, 

фарбування) можна проводити лише після 

повного висихання поверхні після 

останнього застосування біоцидного засобу. 

Споживання: приблизно 0,15 л/м2 при 

однократному застосуванні на стінах в 

залежності від ступеню ураження, 

поглинання та структури основи.     

 

СКЛАД  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ  

Вода, хлорид бензило-(С 12-16) 

алкілдіметиламін – (0,48г/100г) та 2- 
октилізотіазол-3(2Н)-он - (0,049г/100г), 

облагороджувальні додатки.  

Ліцензія Міністра охорони здоров’я № 

3889/09 від 07.12.2009 р.  

Сертифікат Польського інституту гігієни 

(PZH) № НК/В/0366/04/2014.  
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