ŚRODEK DO USUWANIA MCHÓW
I POROSTÓW
TDS-2019-MUT/US-MP

Bezbarwny preparat skutecznie usuwający mchy, porosty i
glony
z
wszelkich
materiałów
zastosowanych
w
budownictwie. Polecany zwłaszcza do czyszczenia ścian,
murów, pokryć dachowych i kostki brukowej.
ZALETY
usuwa porosty ze ścian surowych, kamiennych lub pokrytych tynkiem
nie powoduje korozji materiałów na których został zastosowany, nie zmienia ich struktury
i wyglądu
bezpieczny dla środowiska

ZASTOSOWANIE
czyszczenie pokryć dachowych
usuwanie nalotu ze ścian, murów i bruku
czyszczenie basenów, zbiorników wodnych, tarasów, balkonów, kortów, łódek
czyszczenie pomników i nagrobków
zalecany przed malowaniem powierzchni w celu zabezpieczenia jej przed łuszczeniem się czy powstawaniem pęcherzy

DANE TECHNICZNE
Kolor

bezbarwny do lekko żółty

Postać

ciecz

Gęstość

1,01 g/cm3 (200C)

Rozpuszczalność

woda

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Na powierzchnię nakładać przy pomocy pędzla. Środek pozostawić na
powierzchni przez kilka dni. W przypadku bardzo grubych warstw mchu i porostów należy podłoże po kilku dniach spłukać wodą i
ponownie zastosować środek. Po zakończeniu pracy narzędzia czyścić wodą.

ZUŻYCIE
Średnia wydajność 0,125 l/m2. Opakowanie 0,5l wystarcza na powierzchnię około 4m2, 1l na około 8m2, 5l na około 40m2.
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ŚRODEK DO USUWANIA MCHÓW
I POROSTÓW
TDS-2019-MUT/US-MP

DANE KATALOGOWE
Pojemność

Kolor

Ilość sztuk
w kartonie

0,5 l

bezbarwny

6

1l

bezbarwny

5l

bezbarwny

Alias

Indeks

Kod EAN

MUT-US-MP-050

10022410

590 3518 036989

6

MUT-US-MP-100

10022411

590 3518 002571

1

MUT-US-MP-500

10022412

590 3518 002588

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
•
•
•
•
•

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP
Stosować sprzęt ochrony osobistej
Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów
Chronić przed dziećmi
Nie stosować w zasięgu środków żywności i wody pitnej

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ
ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

PRZECHOWYWANIE
Data produkcji i ważności. Środek należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze
wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i grzejników, środków spożywczych. Przechowywać w temperaturze od
+5 do +350C. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Data sporządzenia
11.09.2019

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak
każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich
warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie
mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.
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