
Strona 1 z 1 

 
0676 IT 02.16 

        Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111          www.remmers.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obszary stosowania 

Powierzchnie z betonu, kamienia 
naturalnego, cegły wapienno-
piaskowej, ceramiki, szkła, drew-
na, tworzywa sztucznego, WPC. 
Sposób stosowania 

Nanieść preparat Grünbelag-
Entferner w postaci nie rozcień-
czonej lub rozcieńczony wodą 
maksymalnie 1 : 5 (np. konewką 
lub opryskiwaczem) na suche pod-
łoże i pozostawić na powierzchni 
na czas ok. 24 godzin w celu za-
działania. W celu uzyskania prawi-
dłowego efektu czyszczącego, w 
przeciągu tego czasu, preparat nie 
może zostać zmyty przez deszcz i 
nie może być spłukany wodą.  
Jeżeli to konieczne, proces czysz-
czenia należy powtórzyć a za-
schnięte nawarstwienia usunąć 
przy pomocy twardej szczotki.  

Wskazówka dotycząca  
stosowania 

Osobom o wrażliwej skórze zale-
camy używanie gumowych rękawic 
ochronnych.  
Należy zachować ostrożność 
podczas stosowania substancji 
biobójczych. Przed użyciem 
przeczytać oznaczenia i infor-
macje dotyczące produktu! 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego  
1,0 l, i 2,5 l. 

Zużycie: 
Ok. 0,1 l/m² zależnie od zabrudze-
nia. 
Składowanie:  
Produkt przechowywać wyłącznie 
w oryginalnych pojemnikach, 
w miejscu niedostępnym dla dzie-
ci. Trwałość: co najmniej 2 lata. 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie   

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Dane techniczne produktu 

Odczyn pH:                   7,6 (20 °C) 
Stan zagregowany: płynny 
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uzna-
wać za wiążącą specyfikację wyrobu. 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0676 

Grünbelag-Entferner 
Preparat do usuwania zielonych nawarstwień  
biologicznych.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań  

zewnętrznych 
 Temperatura 

stosowania 
 Proporcje 

mieszania 
 Polewanie / na-

trysk niskociśnie-
niowy, spryski-

wanie 

 Zużyciena jedną 
warstwę 

 Przechowywać w 
chłodnym 

miejscu, chronić 
przed wilgocią i 

mrozem, 
opakowanie 

zamykać  

 Okres 
przechowywania 

 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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