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PLEŚŃ I NALOTY 

 

1. Opis produktu 
Produkt jest płynny, gotowy do użycia o szybkim działaniu. Skutecznie zwalcza pleśń, grzyby i zabezpiecza 

powierzchnię przed nawrotami. 

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego 4870BIO / 10 / 12.24. 

 

2. Właściwości 
Kolor:   bezbarwny, 

Konsystencja:   płyn pieniący się, przezroczysty, 

Zapach:   neutralny, 

pH:   7,0 - 8,0 

Wydajność:   300 g (około 300 ml) / 1 ml; 

Gęstość:   0,995 - 1,003 g / cm3; 

Skład chemiczny:  Zawiera substancje czynne: chlorek alkilu (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy 

[ADBAC / BKC (C12-C16)], 5g / 100g produktu. 

 

3. Zastosowanie 
Usuwa grzyby pleśniowe z kamienia naturalnego i syntetycznego, glazury, płytek ceramicznych, terakoty. 

Stosowanie preparatu zabezpiecza również przed ponownym narastaniem grzybów pleśniowych. 

 

4. Sposób użycia 
Preparat ma postać ciekłą i jest gotowy do użycia. Należy go nanosić na czyste, suche powierzchnie 

pędzlem, szczotką lub przez natrysk. Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C (temperatura 

powietrza, preparatu oraz powierzchni). Przekręcić odpowiednio dyszę spryskującą. W trakcie prowadzenia 

prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego 

zapachu (przez ok. 24 h). Pozostałe prace można wykonywać po 2 dniach. Narzędzia po pracy myć wodą. 

Nie stosować Środka grzybobójczego DRAGON razem z detergentami. 

 

5. Pozostałe informacje 
Okres ważności:    2 lat 

Kod wyrobu:    NPN500 

Opakowanie:    plastikowy pojemnik z atomizerem 

Ilość w opakowaniu zbiorczym:  10 sztuk 

 

6. Skład 
• zawiera substancje czynne: czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetyl, chlorki, 5g / 

100g produktu. 

• produkt w postaci płynnej, gotowy do użycia. 

 

7. Uwagi 
Warunki transportowania i magazynowania:  
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Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C 

do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. 

 

Pozostałe uwagi:  

Środki ostrożności: Należy unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Chronić przed dziećmi. W czasie 

pracy pracować w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych. Pomieszczenie wietrzyć ok. 24 godziny do 

zaniku charakterystycznego zapachu. Może powodować podrażnienie skóry, zaczerwienienie i łzawienie 

oczu oraz bóle, uczucie senności i zawroty głowy. Jak również może powodować mdłości, wymioty, ból 

brzucha, biegunkę, a także może spowodować uszkodzenie przewodu pokarmowego. 

 

Pierwsza pomoc:  

W przypadku podrażnienia skóry lub dostania się do oka przemyć natychmiast dużą ilością wody. W 

przypadku podrażnienia dróg oddechowych zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku kiedy 

objawy podrażnienia nie mijają zapewnić pomoc medyczną. W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie 

zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 

 

Postępowanie z odpadami: 

Nie wlewać do kanalizacji. Zaleca się wykorzystanie całej ilości produktu. W przypadku, gdy nie jest to 

możliwe, unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami – przekazać wraz z opakowaniem do odzysku 

firmie zajmującej się odzyskiem i recyklingiem.  

Postępowanie z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: 

Opakowanie po produkcie oraz odpady opakowaniowe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – przekazać opakowanie do odzysku firmie zajmującej się odzyskiem i recyklingiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla 

niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 


