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- Do stosowania w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich
- Wydajny i łatwy w użyciu
- Posiada doskonałe właściwości biobójcze

ZASTOSOWANIE
SKAŁA RENOVA produkt algo i grzybobójczy jest formulacją biocydową (kat. II, grupa 10) gotową do użycia. Produkt wykazuje 
działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150g/m2. 
Stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowych lub materiałów budowlanych innych niż 
drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki: beton, wapienie, kamienie, itp. materiały. 
Produkt przeznaczony do użytku powszechnego. 
Postać produktu: płyn (roztwór wodny).

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Stosowanie: 
Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Powierzchnie zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumie-
niem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu nanieść produkt obficie na zanieczyszczona 
powierzchnię, aż do całkowitego jej zwilżenia, np. za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6-12 
godzin. 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. 
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu należy stosować właściwe osłony dróg oddechowych.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zawartość pojemnika jak i pojemnik usunąć do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.

ZUŻYCIE
ok. 0,15l/m2 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia spłukać czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperatu-
rze w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):
P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-
we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki.

RENOVA
Preparat algo i grzybobójczy

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 6802/16

Substancje czynne produktu biobójczego:
alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) -0,48g/100g
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT)- 0,049g/100g
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Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodo-
wego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent  nie  ponosi odpowie-
dzialności za nieprawidłowe użycie materiału i zaistniałe z tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w skład produktu jest 
niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych 
Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady 
technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.


