
OPISOPIS Preparat do usuwania mchu i porostów

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Usuwanie mchu, glonów i porostów 

WŁAŚCIWOŚCIWŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTUPRODUKTU

BioWash Cleaner to płyn o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany do przygotowania
powierzchni w celu konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno, wyrobów
kamieniarskich, konstrukcji murowanych np. powierzchni z cegły, elewacji, w tym systemów
ociepleń, tynków, betonu, pokryć dachowych, powierzchni z kamienia, kostki brukowej itp. Do
stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

KARTA TECHNICZNA

TIKKURILA

BIOWASH CLEANER

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

Stopień połyskuStopień połysku -

OpakowaniaOpakowania 5 l

Metody aplikacjiMetody aplikacji Szczotka, pędzel, wałek lub gąbka.

Czas schnięciaCzas schnięcia Pozostawić na powierzchni na 6-12 godzin.

LZOLZO -

KARTA TECHNICZNA

BIOWASH CLEANER

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacjiWarunki aplikacji
Temperatura powietrza i podłoża 8°C- 30°C, wilgotność względna < 85%

GruntowanieGruntowanie
Niewymagane.

Nanieść produkt obficie na zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia 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.

KARTA TECHNICZNA

BIOWASH CLEANER

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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