MYCETOX M
ŚRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH
NA MURACH I TYNKACH

ZASTOSOWANIE
MYCETOX M przeznaczony jest do zwalczania grzybów pleśni na tynkach i murach,
pokrytych farbami klejowymi lub emulsyjnymi, pokrytych tapetą w mieszkaniach,
pomieszczeniach przemysłowych i rolniczych (kuchnie, jadalnie, hale przemysłu
spożywczego itp.).
Środek można stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
SPOSÓB STOSOWANIA:
Przed nasączaniem zagrzybionych powierzchni preparatem MYCETOX M należy:
- usunąć grzyby pleśniowe z powierzchni ściany poprzez zdrapanie nalotu szpachelką,
szczotką drucianą itp. lub dokładnie umyć ścianę wodą,
- kolejno należy nasączyć ścianę (mur) preparatem przy użyciu pędzla, szczoty
malarskiej itp.,
- czynność tę należy wykonać co najmniej dwukrotnie,
- powtórne nasączanie wykonać po wyschnięciu pierwszego,
- zalecane zużycie 0,6-0,8l/m2.
Uwaga: należy stosować zasadę: im więcej odgrzybiony mur wchłonie – przyjmie do
wewnątrz preparatu, tym wniknie on głębiej i skuteczniej zniszczy w przekroju całego
muru zarodniki grzybów plesniowych.
- wskazane jest profilaktyczne stosowanie preparatu MYCETOX M przy prowadzonych
remontach budowlanych poprzez dodawanie preparatu do farb malarskich w proporcji:
250g/l farby klejowej,
150g/l farby emulsyjnej
300 g/l zaprawa tynkarska.
UWAGA
Powierzchnie świeżo zabezpieczone MYCETOX-em nie powinny stykać się bezpośrednio
z produktami żywnościowymi.
MAGAZYNOWANIE
Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych
dobrze wentylowanych magazynach w temp. powyżej 0ºC z dala od środków spożywczych,
pasz, naczyń na żywność, grzejników i otwartego ognia, w miejscach niedostępnych dla osób
niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

MYCETOX M
Pozwolenie nr 0745/04 na obrót produktem biobójczym
APROBATA TECHNICZNA ITB nr K-2013/95
OCENA HIGIENICZNA PZH nr B-771/94
Zawartość substancji czynnej poniżej 5% wag.

czwartorzędowy związek amoniowy
Kategoria: II
grupa: 10
RODZAJ ZAGROŻENIA:
R36/37/38
- Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

DRAŻNIĄCY
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
S1/2
- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S20/21
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S29/35
- Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usunąć w sposób
bezpieczny.
S36/37/39
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy.
S46
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę.
Producent:
P.P.H. „ADW” Sp. z o.o.
43-175 Wyry, ul. Zbożowa 2
Tel. (032) 218 71 85
Fax: (032) 323 00 85
www.adw.com.pl
e-mail: adw@adw.com.pl

OKRES WAŻNOŚCI: 12 m-cy

