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Obszary stosowania 

Remmers Sporenfrei to kombino-
wany produkt do zwalczania nalo-
tów biologicznych. Służy zarówno 
do bezpośredniego usuwania po-
wierzchniowych nalotów biologicz-
nych, jak i do stosowania w zwy-
kłych nebulizatorach do oczysz-
czania powietrza w pomieszcze-
niach. 
Właściwości produktu 

Remmers Sporenfrei nie zawiera 
składników bazujących na aktyw-
nym chlorze, biocydów organicz-
nych, aldehydów i związków amo-
niowych. Środek jest tolerowany 
przez powszechnie występujące 
podłoża budowlane. Stosowanie 
jest łatwe, bezpieczne i szybkie. 
Skuteczności środka dowodzi opi-
nia rzeczoznawcy. 
Sposób stosowania 

Produkt jest w stanie gotowym do 
stosowania i nie należy go roz-
cieńczać. W celu dokonania de-
kontaminacji powierzchni Rem-
mers Sporenfrei należy nanieść za 
pomocą odpowiedniego nebuliza-

tora i pozostawić na około 60 mi-
nut, aż zadziała. Następnie zgod-
nie z zasadami usunąć ewentualne 
pozostałości. Zarówno resztki jak 
i dekontaminowane elementy bu-
dowlane usunąć na tyle, na ile jest 
to niezbędne. W razie prowadze-
nia prac z użyciem wody niezbęd-
ne jest ponowne zastosowanie 
Remmers Sporenfrei w celu profi-
laktycznego zabezpieczenia po-
wierzchni przed ponownym ata-
kiem mikroorganizmów. 
Do mgławicowania należy prefe-
rować nebulizatory działające na 
zimno. Jeżeli przewiduje się mgła-
wicowanie na gorąco, to prosimy 
o uprzednie skontaktowanie się 
z firmą Remmers.  Sporenfrei na-
leży rozprowadzać w postaci naj-
drobniejszego aerozolu, średnica 
kropelek nie powinna przekraczać 
50μm. Mgłę należy równomiernie 
rozprowadzić w zamkniętych po-
mieszczeniach, osłoniętych od 

przeciągów.  Po dwóch godzinach 
oddziaływania pomieszczenia na-
leży dobrze przewietrzyć. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
5-litrowe kanistry z tworzywa 
sztucznego 
Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych opa-
kowaniach, w chłodnym miejscu – 
co najmniej 2 lata. 
Zużycie: 
Nakładanie powierzchniowe: ok.  
ok. 200 ml/m², a w razie silnej kon-
taminacji odpowiednio więcej. 
W przypadku stosowania aerozolu 
zależnie od wielkości kropelek 3 – 
5 ml/1m³ kubatury. 
Narzędzia czyszczenie 

Spryskiwacze z materiałów odpor-
nych na wodę i korozję (PE, mo-
siądz), nebulizatory. Wszystkie 

Dane techniczne produktu 

Odczyn pH (20°C): ok. 3,0 
Gęstość (20°C): ok. 1,05 g/ml 
Pianotwórczość (DIN 53902): poniżej 5 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1060 

Sporenfrei 
 
Nie zawierający chloru koncentrat substancji ak-
tywnych do usuwania pleśni w systemie Remmers. 
Raport z badań 108031504, Laboratorium Dr. 
Stegmann, 49124, Georgsmarienhütte BauA. Nr 
rej. N- 34851  
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narzędzia czyścić wodą. Nie ma 
potrzeby stosowania środków my-
jących.  
Wskazówki 

Bezpiecznie używać środków bio-
bójczych, przed użyciem zawsze 
czytać oznakowanie i informacje 
na temat produktu! 
 
Produkt przeznaczony do stoso-
wania wyłącznie przez profesjo-
nalne firmy dysponujące przeszko-
lonym personelem. Nie mieszać 
z innymi produktami. Nie spryski-
wać kolorowych tekstyliów, nie 
stosować na powierzchniach wraż-
liwych na wodę.  Metale kolorowe 
należy przed rozpoczęciem prac 
osłonić folią. 
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. 
 
Środki biobójcze należy stosować 
zachowując odpowiednią ostroż-
ność. Zawsze czytać oznaczenia 
i informacje na temat produktu! 
Podczas stosowania należy nosić 
osobiste środki ochrony. Ochrona 
dróg oddechowych – filtr cząstecz-
kowy A1-P3, np. firmy Dräger. 
Nosić rękawice ochronne, okulary 
ochronne i zamkniętą odzież robo-
czą. Dalsze informacje na ten te-
mat zawarte są w karcie charakte-
rystyki produktu. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. 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 
pisemnego 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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