KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
DREIER 101 Środek grzybobójczy
1. PRODUKT
Preparat o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów
kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie
murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały.
2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7974/20
3. STOSOWANIE
Preparatu nie należy rozcieńczać przed użyciem. Zanieczyszczoną powierzchnię należy umyć mocnym
strumieniem wody, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu nanieść produkt obficie na
zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i
pozostawić na co najmniej 6-12 godzin. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu zaleca się powtórne
zastosowanie produktu. Kolejne prace można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni
po ostatniej aplikacji produktu.
4. TEMPERATURA STOSOWANIA
Należy stosować w temperaturze od +5 do +25 °C. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur
mogą spowodować negatywny wpływ na właściwości produktu.
5. CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.
6. SKŁADOWANIE
Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od środków spożywczych, optymalnie w
temperaturach 10-25oC.
7. UTYLIZACJA
Zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać do kanalizacji ani bezpośrednio do
środowiska.
8. NADZÓR
Produkt poddawany jest kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie z
obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości.
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9. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Chronić skórę i oczy. W przypadku dostania się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i
skonsultować się z lekarzem. W razie połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów. Działa
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia
do środowiska.
10. DODATKOWE INFORMACJE
Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów
konkretnego przypadku zastosowania. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze.
Data produkcji na opakowaniu
WAGA: 5 kg
KOLOR: bezbarwny

Producent:
„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna
ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa
tel./fax 34 362 82 08
e-mail: dreier@dreier.com.pl
www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 07.04.2020
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