INSTRUKCJA TECHNICZNA
ACTICIDE ® CL 1
Produkt grzybo- i glonobójczy.
1. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4591/11 z dnia 10.11.2011
2. Przeznaczenie: produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony
wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowych lub materiałów budowlanych innych niż drewno,
służy do oczyszczania np. ścian elewacyjnych, dachów, betonowych i kamiennych płyt
chodnikowych, itp. wyrobów (kategoria II, grupa 10)
3. Postać produktu: płyn.
4. Zawiera substancje czynne: czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C 12-16 –alkilodimetylowe,
chlorki – (0,48 g/100 g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on – (0,049 g/100 g).
5. Stosowanie: jest to gotowy produkt i nie należy go rozcieńczać przed użyciem. Zainfekowaną
powierzchnię należy umyć mocnym strumieniem wody by usunąć luźno związanie zanieczyszczenia.
Po wyschnięciu nanieść preparat obficie na zainfekowaną powierzchnię aż do całkowitego jej
zwilżenia, np. za pomocą szczotki, pędzla 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 środka. Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach.
Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu
powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego. Szczegółowe informacje w zakresie
toksykologii i obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki
produktu. Nie wymaga okresu wyłączania obiektu po operacji oczyszczania preparatem.
6. Wydajność preparatu: ok. 0,15 kg/m2.
7. Numer serii: podany na opakowaniu.
8. Data ważności: podana na opakowaniu.
9. Okres przydatności do użycia – 12 miesięcy od daty produkcji.
10. Bezpieczne postępowanie z produktem:
• S2 – chronić przed dziećmi
• S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza
• S28 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody
• S29 – nie wylewać do kanalizacji
11. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia: Jeżeli wystąpią objawy zatrucia lub uczulenia
należy skontaktować się z lekarzem i pokazać tę ulotkę.
12. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego, cieków wodnych i
otwartych zbiorników. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu (np. po opróżnieniu
opakowania) rozcieńczyć dużą ilością wody i wylać do kanalizacji. Duże ilości produktu przekazać do
uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych. Opakowanie po opróżnieniu i oczyszczeniu może
być użyte ponownie.
13. Ilość produktu w opakowaniu: 25 kg
Przedmiot odpowiedzialny: THOR GmbH, Landwehrstrasse1, 67346 Speyer, Niemcy
Tel. +49 6232 636-0, fax: +49 6232 636111, info@thor.com
Informacja toksykologiczna w Polsce – tel. 42 631 47 24

