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               Preparat do mycia elewacji 

Charakterystyka produktu 
Profesjonalny  płynny  preparat  czyszczący  do  usuwania  silnych  i  uporczywych  zabrudzeń  z  elewacji  budynków.
Specjalnie dobrana formułą pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności czyszczenia powierzchni.

Skład 
Preparat zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne (> 5%), barwniki i środki modyfikujące. Jest bezpieczny
dla środowiska ponieważ łatwo ulega biodegradacji.

Właściwości
 odświeża wygląd elewacji
 likwiduje grzyby i glony na elewacji
 stosowany na zewnątrz budynków
 rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia tj. tłuste osady, pyły

Zastosowanie 
Środek służy do czyszczenia i mycia mocno zabrudzonych elewacji budynków w systemie ETICS. Stosowany do mycia
wypraw  tynkarskich  mineralnych  i  polimerowych  (tj.  silikonowych,  silikatowych,  silikonowo-polimerowych,
siloksanowych oraz akrylowych itd.) z zabrudzeń atmosferycznych i zacieków. Produkt idealnie czyści naloty pleśni na
budynku,  które najczęściej pojawiają się na północnej stronie elewacji. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia tj. tłuste
osady, sadzę i pyły. Preparat jest bezpieczny dla czyszczonej powierzchni jak również dla stolarki okiennej, sztukaterii i
rynien. Dodatkowe zastosowania preparatu to mycie i czyszczenie elementów z kamieni naturalnych,  sztucznych czy
wykończonych z okładzin ceramicznych (płytki klinkierowe, ceramiczne, gresowe).

Instrukcja wykonania 
Nanieść środek bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnie metodą natryskową a następnie spłukać wodą przy użyciu
myjki  ciśnieniowej.  Nie  stosować  na  nasłonecznionej  powierzchni  -  wysoka  temperatura  spowoduje  odparowanie
preparatu.  Nie wdychać powstałego przy aplikacji  aerozolu.  W przypadku uporczywych  zabrudzeń nanosić preparac
kilkukrotnie lub/i szorować szczotką a następnie powierzchnie spłukać wodą. 

Uwagi
 W trakcie nakładania preparatu, należy chronić oczy i skórę. 
 Po zakończeniu prac narzędzia i ręce należy umyć bierzącą wodą. 
 Przed zastosowaniem na całej czyszczonej powierzchni należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
 Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych

warunkach niż podane.  
   Produkt  przeznaczony  do  stosowania  przez  fachowców.  Przed  użyciem  należy  sprawdzić  produkt  co  do

parametrów jakościowych i użytkowych.
   Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może

opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą
techniczną Producenta  lub postępować zgodnie z  ogólnie przyjętymi  zasadami  sztuki  budowlanej.  Dokładne
informacje o produkcie zawiera karta techniczna.

 Okres  przechowywania  w  oryginalnie  zamkniętym  opakowaniu  producenta  wynosi  18  miesięcy  od  daty
produkcji w temperaturze powyżej +5ºC.

 Data produkcji i nr partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.
 Na opakowaniu podana jest objętość netto.



Dane techniczne
Wydajność                            1 litr na 5-8 m2

Temperatura stosowania i podłoża:                            od +5ºC do +30ºC
Gęstość                                                                                                         ~1 g/cm³
Opakowania:                                                                                                 1l, 5l
Palety odpowiednio:                                                                                      360, 108 szt

*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody aplikacji.

Klasyfikacja bezpieczeństwa 
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy
P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ ochronę twarzy
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKORĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P332+P313  W  przypadku  wystąpienia  podrażnienia  skory  lub  wysypki:  Zasięgnąć  porady/zgłosić  się  pod  opiekę
lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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