BIOLIT PLUS

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Środek do usuwania grzybów i glonów
PRODUKT

WYSYCHANIE

Biolit Plus to skuteczny, gotowy do użycia środek dezynfekujący, sanityzujący do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką skutecznością i efektywnością działania. Wykazuje długoterminowe działanie zapobiegawcze. Produkt posiada Pozwolenie Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych nr 5737/14.

Powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznieniem). Nałożoną powłokę należy chronić przed opadami
atmosferycznymi. Przy temperaturze ok 20 C i wilgotności
powietrza ok 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 3
godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają
czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu
należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

ZASTOSOWANIE
Środek stosuje się na skażone przez grzyby i algi podłoża
akrylowe, silikonowe oraz mineralne. Polecany na zakażone i
porośnięte powłoki malarskie. Chroni przed ponownym
zakażeniem powłoki bakteriami, które mogłyby wzrastać na
warstwie zniszczonych grzybów i alg. Preparat poprawia
przyczepność far dyspersyjnych i tynków, i zapobiega pęcherzeniu oraz łuszczeniu nowej powłoki.
ZUŻYCIE
Zużycie zależy od sposobu nanoszenia środka i wynosi: 0,1-0,2
l/m (pędzel).
NANOSZENIE
Biolit Plus nanosi się na oczyszczone mechanicznie lub ręcznie
wcześniej powłoki. W przypadku silnie zanieczyszczonych
powłok należy przed oczyszczeniem mechanicznych lub
ręcznym nanieść Biolit Plus. Preparat pozostawić na 12-24
godzin na ścianie. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z
resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą wody
pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże wymaga napraw należy je
wykonać w tym momencie. Następnie ponownie nanieść
preparat i pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 24 godzin.
Należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu przygotowania odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Nanosić jednym z
podanych sposobów: za pomocą pędzla; szczotki; za pomocą
wałka malarskiego; przy użyciu natrysku lub agregatu ciśnieniowego. Preparat musi być naniesiony równomiernie na całą
powierzchnię. Unikać pozostawiania obszarów na których
zarodniki grzybów i alg mogłyby się powtórnie rozwijać. Jeżeli
wszystkie powyższe czynności zostały wykonane poprawnie
powłoka jest odkażona. Zabezpieczamy ją przed ponownym
zasiedleniem poprzez pomalowanie jedną z dostępnych farb
Kosbud.

UWAGA
Temperatura stosowania od +5o C do +25o C.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą, natychmiast po użyciu.
OPAKOWANIA
5L.
SKŁADOWANIE
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym
miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte
opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24
miesiące zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie
zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

UWAGA
W trakcie używania Biolitu Plus metodą nanoszenia pędzlem,
szczotką, wałkiem należy stosować rękawice lub okulary. Przy
nanoszeniu Biolitu Plus metodą natryskową powinny być
zabezpieczone drogi oddechowe.
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UTYLIZACJA
Pozostałość produktu oddać do wyspecjalizowanej firmy,
zajmującej się utylizacją odpadów. Niewielkie ilości produktu
po uprzednim rozcieńczeniu dużą ilością wody można usuwać
do kanalizacji. Puste, opróżnione opakowania należy poddać
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczyć na
odpowiednie wysypisko śmieci lub oddać do wyspecjalizowanej, w zakresie odpadów opakowaniowych, firmy.
NADZÓR
Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na
bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD
Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie z PN.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃS
P102 - Chronić przed dziećmi TWA
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę
P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
DALSZE INFORMACJE
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować
jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświad
czenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów
konkretnego przypadku zastosowania. Z podanych informacji
nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dziękowizna, dnia 6.07.2017.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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