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PREPARAT GRZYBOBÓJCZY
GOTOWY DO UŻYCIA

•	 	zwalcza	i	uodparnia
•	 	przeciw	grzybom	domowym
•	 	przeciw	pleśniom
•	 	na	zewnątrz	i	do	wewnątrz

Data publikacji – 23.03.2010 r.

postać ciecz bezbarwna

gęstość, najwyżej [g/cm3] 1

wygląd powłoki mat

PH 6,5 – 7,5

czas schnięcia powłoki w temp. 20+2°C przy wilgotności wzg. pow. 55+5%

stopień 1, [h] 1

stopień 3, najwyżej [h] 2

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

SKŁAD

woda, IV−rzędowa sól amoniowa, związki boru

SPOSÓB STOSOWANIA

− aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych
− nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C
− preparat gotowy do użycia, nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk na zagrzybioną powierzchnię, odczekać ok. 1 godz., po czym 

wyszorować i zmyć wodą
− na wyschniętą powierzchnię nanieść kolejną warstwę preparatu
− w zależności od rodzaju podłoża i stopnia zagrzybienia zaleca się stosować wyrób w ilości: 

0,2 L środka/m2 powierzchni – zwalczanie i zabezpieczanie drewna przed porastaniem grzybami pleśniowymi 
0,2 L środka/m2 powierzchni – zwalczanie i zabezpieczanie murów/tynków przed porastaniem glonami 
0,3 L środka/m2 powierzchni – zabezpieczanie i zwalczanie pleśni na murach 
0,4 L środka/m2 powierzchni – grzyby domowe

SPOSÓB PAKOWANIA

opakowania z tworzyw sztucznych − 500 ml, 1 L, 5 L

Opis

Wodny preparat do zabezpieczania oraz zwalczania grzybów domowych, pleśni na drewnie 
i wyrobach drewnianych, narażonych na dużą wilgotność w warunkach braku narażenia na 
wymywanie. Do zabezpieczania oraz zwalczania grzybów domowych, pleśni i glonów na mu-
rach, konstrukcjach kamieniarskich, konstrukcjach murowanych lub innych materiałach bu-
dowlanych. Do zabezpieczania tych podłoży przed działaniem pleśni i glonów. Może być sto-
sowany wewnątrz (zwalczanie i zabezpieczanie) oraz na zewnątrz pomieszczeń (zwalczanie). 

Zastosowanie

Do powszechnego i profesjonalnego usuwania grzybów na drewnie, murach, ścianach, tyn-
kach. Produkt można używać na powłokach farb malarskich, klejowych i emulsyjnych oraz 
innych materiałach budowlanych.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

GŁÓWNE CECHY
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ZUŻYCIE I WYDAJNOŚĆ

w zależności od stopnia zagrzybienia i rodzaju podłoża z 1 L preparatu – od 2,5 m2 do 5 m2

OKRES GWARANCJI 

24 miesiące od daty produkcji

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Preparat chronić przed zamarznięciem. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach niedostępnych dla 
dzieci, w temp. powyżej +5°C. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do 
skażenia gruntów i cieków wodnych. Pozostałości preparatu składować w oryginalnych pojemnikach. Opakowania po produkcie podle-
gają selektywnej zbiórce.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry, zalecane są okulary ochronne i odzież 
ochronna. W normalnych warunkach pracy (dobra wentylacja) nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych. W przypadku zatrucia lub 
wystąpienia uczulenia zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki 
preparatu. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykie-
tę i ulotkę informacyjną.

FFiL Śnieżka SA jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu 
zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego 
kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami innych firm 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wie-
dzy i doświadczenia praktycznego. FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym 
fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

ATESTY I NORMY

Pozwolenie nr 3359/07 na obrót produktem biobójczym (Spectrum Dekosol). 


