
BIOLIT Środek do usuwania grzybów i glonów

PRODUKT

ZAWIERA

ZUŻYCIE

 NANOSZENIE

UWAGA

WYSYCHANIE

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą, natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIA
5L.

SKŁADOWANIE

Środek do usuwania grzybów i glonów

BIOLIT PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Preparat Biolit przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji 
murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż 
drewno poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi 
grzybów i glonów. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, na zanieczyszczonych podłożach akrylowych, 
silikonowych oraz mineralnych. Produkt posiada Zezwolenie 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych nr 5742/14.

Biolit nanosi się na oczyszczone mechanicznie lub ręcznie 
wcześniej powłoki. W przypadku silnie zanieczyszczonych 
powłok należy przed oczyszczeniem mechanicznych lub 
ręcznym nanieść Biolit. Preparat pozostawić na 12-24 godzin 
na ścianie. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z resztek 
zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą wody pod ciśnie-
niem. Jeżeli podłoże wymaga napraw należy je wykonać w 
tym momencie. Następnie ponownie nanieść preparat i pozo-
stawić do wyschnięcia na okres ok. 24 godzin. Należy przedsię-
wziąć środki ostrożności w celu przygotowania odpowiednie-
go wyposażenia i sprzętu. Nanosić jednym z podanych sposo-
bów: za pomocą pędzla; szczotki; za pomocą wałka malarskie-
go; 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 powyż-
sze czynności zostały wykonane poprawnie powłoka jest 
odkażona. Zabezpieczamy ją przed ponownym zasiedleniem 
poprzez pomalowanie jedną z dostępnych farb Kosbud.

Zużycie zależy od sposobu nanoszenia środka i wynosi: 0,1-0,2 
l/m2 (pędzel).

- Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), CAS: 7173-51-5 
[zaw. 2,05 g/kg]
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,45 
g/kg].

W trakcie używania Biolitu metodą nanoszenia pędzlem, 
szczotką, wałkiem należy stosować rękawice lub okulary. Przy 
nanoszeniu Biolitu metodą natryskową powinny być zabezpie-
czone drogi oddechowe.

Powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wyschnię-
ciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznie-
niem). Nałożoną powłokę należy chronić przed opadami 
atmosferycznymi. Przy temperaturze ok 20o 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.

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym 
miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte 
opakowania należy szczelnie zamknąć. Data ważności - 12 
miesięcy od daty produkcji.
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Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym 
miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte 
opakowania należy szczelnie zamknąć. Data ważności- 12 
miesięcy od daty produkcji.

Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać 
kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego 
się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Środek do usuwania 
grzybów i glonów. Przechowywać w oryginalnym pojemniku, 
w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i 
źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H, EUH):
EUH208 Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)on. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):
P101 W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.P102
Chronić przed dziećmi. P 264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P333+P313 W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. P501
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.
Możliwe skutki uboczne wynikające z niewłaściwego 
stosowania produktu: Uczulenie w przypadku kontaktu ze 
skórą, podrażnienie oczu, podrażnienia błon śluzowych 
układu oddechowego i przewodu pokarmowego.

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.


