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EKOR ALGIT - usuwanie
glonów, alg, grzybów i
porostów z betonu
Cena brutto

66,50 zł

Cena netto

54,07 zł

Kod producenta

7163

Producent

Torggler

Opis produktu
EKOR ALGIT preparat do usuwania alg, glonów, zagrzybienia do oczyszczania ścian, dachów przy ich renowacjach i
odświeżaniu, do czyszczenia urządzeń produkcyjnych
Preparat do usuwania alg, glonów i zagrzybienia EKOR ALGIT jest mieszaniną oktyloizotiazoliny (OIT) oraz chlorku
benzalkoniowego (BAC). Przeznaczony jest do usuwania skażenia mikrobiologicznego z powierzchni zewnętrznych ścian,
dachów i innych powierzchni budynków i budowli. Posiada szerokie spektrum działania przeciw większości glonów, alg,
grzybów i porostów występujących jako skażenie w budownictwie. Służy do czyszczenia powierzchni wykonanych z betonu,
kamienia naturalnego, cegły ceramicznej lub silikatowej, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków akrylowych,
silikonowych czy mineralnych, murów i elewacji budynków (w tym systemów ociepleń) z materiałów innych niż drewno.
Powierzchnie odkażone preparatem EKOR ALGIT można malować lub szpachlować zwykłymi materiałami przeznaczonymi do
stosowania w tym celu bez niebezpieczeństwa ich ponownego skażenia mikroorganizmami z podłoża.

APLIKACJA PREPARATU
Podłoże przed aplikacją preparatu powinno być wstępnie oczyszczone, z pyłów, kurzu, plam oleistych, mchów, glonów,
porostów itp. Zalecamy oczyszczenia podłoża poprzez zmycie silnym strumieniem wody. Przed aplikacją preparatu należy
odczekać aż podłoże wyschnie. EKOR ALGIT nakładać na skażoną powierzchnię przy użyciu pędzla, wałka, gąbki lub metodą
natrysku aż do nasycenia podłoża. Po nałożeniu preparatu należy odczekać minimum 6 do 12 godzin, aby preparat zadziałał.
Po tym okresie należy zmyć czyszczoną powierzchnię rozproszonym strumieniem wody z myjki ciśnieniowej. Na podłożach
silnie skażonych czynność odkażania należy powtórzyć. Podczas aplikacji preparatu podłoże powinno mieć temperaturę
wyższą o co najmniej 2ºC od temperatury punktu rosy. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności podłoża.

ZALECENIA WYKONAWCZE
Kolejne warstwy renowacji podłoża należy wykonywać na wyschniętej po odkażaniu i zmyciu powierzchni (około
2-3dni).
Preparat stosować w temperaturze od+5ºC do +25ºC.
Do wykonywania prac stosować środki ochrony osobistej: okulary, rękawice ochronne.
Narzędzia zaraz po zastosowaniu umyć wodą.
Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu EKOR ALGIT.
Przed zastosowaniem preparatu na powierzchniach z elementami z tworzywa sztucznego, metalu, pokrytych farbą,
nietrwałą emalia lub innym nietrwałym elementem dekoracyjnym jak również w przypadku chłonnego kamienia
naturalnego należy zawsze przeprowadzić próbę, aby ocenić wpływ preparatu na czyszczoną powierzchnię.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
opakowanie: 5 kg
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