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Obszary stosowania: 

Do zwalczania grzyba domowego 
w miejscach graniczących z drew-
nem, w materiałach takich jak mur, 
cegła, cegła wapienno-piaskowa  
i kamień naturalny. 
Inne mo żliwo ści zastosowa ń: 
Adolit M nadaje się do stosowania 
jako sprawdzona pod względem 
skuteczności działania grzybobój-
cza domieszka do zapraw przygo-
towywanych na placu budowy  
i stosowanych do prac renowacyj-
nych w starym budownictwie. 
Szczegóły i receptury znajdują się 
w "Instrukcji stosowania preparatu 
Adolit M flüssig jako substancji 
czynnej do zapraw recepturo-
wych". 
 

 
 
Właściwo ści produktu 

Adolit M flüssig charakteryzuje się 
wysoką skutecznością w zwalcza-
niu grzyba domowego z jednocze-
snym zapobiegawczym działaniem 
przeciw rozrastaniu się grzyba  
w murze.  

Dopuszczenie budowlane 

Z-58.2-1451 
 
Symbole 

M 

Sposób stosowania  

Malowanie pędzlem, natrysk 
(spryskiwanie) w zamkniętych po-
mieszczeniach, nasączanie przez 
wywiercone otwory, wtłaczanie 
pod ciśnieniem w wywiercone 
otwory oraz technologia pianowa.  
Gotowy do zastosowania 10%-owy 
roztwór przygotowuje się wlewając  
koncentrat do wody (9 l wody  
i 1 kg Adolit M flüssig), lekko przy 
tym mieszając.  
Do zalewania otworów: roztwór 10-
50%, w zależności od rodzaju mu-
ru (chłonności). Podczas stosowa-
nia należy przestrzegać DIN 68 
800-4: 1992-11! Dopuszczenie 
techniczne umieścić w miejscu 
stosowania produktu! 
Sposób stosowania na drewnie:  
Zwalczanie grzyba (grzyb domowy 
właściwy itp.) w zaatakowanym 

drewnie za pomocą obecnie do-
puszczonych chemicznych środ-
ków ochronnych jest niemożliwe. 
Zwalczanie przeprowadza się za-
zwyczaj poprzez usunięcie zaata-
kowanego drewna. 
Należy usunąć grzybnię przy po-
wierzchni, owocniki i wszystkie za-
atakowane elementy drewniane na 
o najmniej jeden metr poza wi-
doczny obszar zaatakowany,  
w kierunku wzdłużnym. Nowe 
drewno i stare nie zaatakowane 
należy zapobiegawczo zaimpre-
gnować przeciw insektom i grzy-
bom. 
 
Sposób stosowania na murze: 
Usunąć tynk, zaatakowane spoiny 
wydłutować na głębokość co naj-
mniej 2 cm i wykonać jak opisano 
niżej. Zalecamy stosowanie prepa-
ratu do wysokości co najmniej 1,5 
m powyżej widocznej strefy zaata-
kowanej. Do zabezpieczenia po-
wierzchni stosuje się wyżej wspo-
mniany 10%-owy roztwór. W przy-
padku przerostów w ścianie należy 
dodatkowo wykonać nasączanie 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2100 

Adolit M flüssig 
Płynny koncentrat środka ochronnego do zapobie-
gania przerastaniu grzyba domowego przez mur 

Dane techniczne produktu  

Gęstość: ok. 1,04 g/cm³ w temp. +20°C 
Zapach: bez zapachu 
Lepkość: ok. 14 s w kubku Forda 4 mm 
Odczyn pH: 7 - 8 
Rodzaj opakowania: kanistry z tworzywa sztucznego  

5 kg, 10 kg i 30 kg 
Kolory: bezbarwny 
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przez wywiercone otwory lub wtła-
czać preparat w otwory pod ci-
śnieniem. 
 
Nasączanie przez wywiercone  
otwory: 
W tym celu należy wywiercić otwo-
ry w przesuniętych względem sie-
bie rzędach, nachylone w dół pod 
kątem 30 - 45°, w odst ępach mniej 
więcej 25 cm w poziomie i 15-20 
cm w pionie. Średnica otworów 
powinna wynosić 20 - 30 mm, a ich 
głębokość 15 cm mniej, niż wynosi 
grubość muru. W strefie podpór 
pod głowicami belek odstępy nale-
ży zmniejszyć do 10 cm w pionie i 
w poziomie. W zależności od 
chłonności otwory zalewa się wie-
lokrotnie preparatem Adolit M flü-
ssig. Na zakończenie otwory wy-
pełnia się preparatem Remmers 
Bohrlochsuspension. 
 
Ciśnieniowe nas ączanie przez 
wywiercone otwory:   
Wywiercić rastrowo otwory, po-
ziomo lub nachylone w dół pod 
niewielkim kątem, w odstępach 
około 25 cm w poziomie i około 20-
30 cm w pionie. Średnica otworów 
powinna wynosić odpowiednio do 
pakerów 18 mm, a ich głębokość 
15 cm mniej niż wynosi grubość 
muru. 
Pakery (nr art. 4109) wbijane są za 
pomocą nasadki do wbijania (nr 
art. 4104). Adolit M flüssig w po-
staci 10%-50%-owego roztworu 
wtłaczany jest pod niskim ciśnie-
niem (3-4 bar) w mur za pomocą 
urządzenia do natryskiwania (wy-
posażonego w zawór natychmia-
stowego wyłączania, wąż wysoko-
ciśnieniowy i końcówkę chwytako-
wą). Jeżeli pakery z tworzywa  
nie mają zostać w murze, to na 
zakończenie otwory należy za-
mknąć preparatem Remmers 
Bohrlochsuspension. 
 
W dolnym poziomym rzędzie pake-
rów, gdzie potrzebne jest zabez-
pieczenie przed wilgocią podcią-
ganą kapilarnie, pomiędzy otwo-
rami montowany jest jeszcze jeden 
paker, przez który po trzech-
czterech tygodniach wtłaczany jest 
preparat uszczelniający Kiesol. Do 
ochrony przed szkodliwymi solami 
w strefie odparowania można za-

stosować preparat Remmers 
Salzsperre. 
 
Metoda pianowa: 
Zgodnie z wynikami badań Fede-
ralnego Instytutu Badania i Kontroli 
Materiałów w Berlinie Adolit M  
flüssig nadaje się do stosowania 
metodą pianową. Dzięki tej meto-
dzie można wykonać impregnację 
muru w jednym cyklu roboczym. 
Po nałożeniu warstwy piany  
o określonej grubości, w wyniku jej 
powolnego rozkładu środek 
ochronny przedostaje się do pod-
łoża. Suchy mur należy wstępnie 
zwilżyć, aby uzyskać dobre, rów-
nomierne wchłanianie piany.  
Stężenie robocze roztworu: 10%-
owy roztwór (1 kg Adolit M flüssig 
na 9 l wody). Nie ma potrzeby do-
dawania środków powierzchniowo 
czynnych. Stosunek środka nasą-
czającego do piany powinien wy-
nosić pomiędzy 1:25 a 1:50. 
 
Wskazówki 

Dla uzyskania długotrwałego efek-
tu istotne jest zlikwidowanie przy-
czyn zawilgocenia, które w połą-
czeniu z zainfekowaniem przez za-
rodniki spowodowało rozwój grzy-
ba, jak również przestrzeganie 
norm: DIN 68 800-4: 1992-11 
(ochrona drewna; Zwalczanie 
grzybów i insektów niszczących 
drewno), DIN 68 800-2: 1996-05 
(ochrona drewna; Budowlane za-
biegi zapobiegawcze w budowni-
ctwie naziemnym) i DIN 68 800-3: 
1990-4 (Ochrona drewna; Zapo-
biegawcza ochrona chemiczna), 
Ponadto odsyłamy do instrukcji 
WTA 1-2-05 "Grzyb domowy wła-
ściwy" Naukowo-Technicznego 
zespołu Roboczego d/s Utrzyma-
nia Budowli i Ochrony Zabytków 
e.V. Monachium. Środki służące 
do zwalczania grzyba domowego  
w murze zawierają substancje bio-
bójcze. Należy je stosować wy-
łącznie zgodnie z instrukcją użycia 
i tylko w dozwolonych zakresach. 
Użycie niezgodne z przeznacze-
niem może spowodować zagroże-
nie zdrowia i środowiska natural-
nego. Nie stosować w murze, który 
zgodnie z przeznaczeniem będzie 
miało bezpośredni kontakt z żyw-
nością lub karmą dla zwierząt. 
Produkt mogą stosować wyłącznie 

użytkownicy profesjonalni. Mur, na 
którym zastosowano preparat, od 
strony pomieszczeń mieszkalnych 
i przeznaczonych do stałego poby-
tu ludzi należy otynkować lub po-
kryć innego rodzaju materiałami 
budowlanymi. Środek do zwalcza-
nia grzyba jest trujący dla ryb i 
zwierząt stanowiących ich pokarm. 
Środek przeciw grzybowi domo-
wemu nie może przedostać się do 
wód powierzchniowych. Należy 
zamówić u producenta instrukcję 
na temat obchodzenia się z tym 
środkiem do zwalczania grzyba 
domowego. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Pakery iniekcyjne, pakery plasti-
kowe, pompy iniekcyjne z osprzę-
tem lub urządzenie natryskowe  
z zaworem natychmiastowego wy-
łączania, wąż ciśnieniowy z koń-
cówką chwytakową, urządzenie 
pianotwórcze. 
Narzędzia natychmiast po użyciu 
wyczyścić wodą. Brudną ciecz 
usunąć zgodnie z przepisami. 
 
Zużycie / ilo ść nanoszonego ma-
teriału 

500 ml/m² 10%-owego roztworu, 
co stanowi 50 g koncentratu na m².  
W ścianie nasączanej bezciśnie-
niowo lub ciśnieniowo przez wy-
wiercone otwory 3 kg koncentratu 
na m3 muru. 

Substancje czynne 

20,0% benzyl-C12-18-
alkildimethyl-, chlorki 
12,0% poliboranu sodowego (trój-
boran dwusodowy, kwas borowy 
1:1) 
 
100 g środka zawiera 20,0 g ben-
zyl-C12-18-alkyldimethyl-, chlor-
ków i 12,0 g poliboranu so-
du(trójboran dwusodowy, kwas bo-
rowy 1:1) 
 
Składowanie 

W zamkniętym oryginalnym opa-
kowaniu, w miejscu suchym, 
chłodnym i chronionym przed mro-
zem można przechowywać 3 lata. 
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Kontrola jako ściowa 

Jakość naszych środków do 
ochrony drewna kontrolowana jest 
zgodnie z wytycznymi Niemieckie-
go Instytutu Techniki Budowlanej 
na temat nadzoru zakładów produ-
kujących środki do ochrony drew-
na. W ramach tego nadzoru zobli-
gowani jesteśmy do uzależniania 
sprzedaży naszych środków od te-
go, czy nabywca lub wykonawca 
prac zezwoli na pobranie prób po-
wykonawczych przez odpowiednią 
instytucję zajmującą się badaniami 
materiałowymi lub odpowiedni 
najwyższy Urząd Kontroli Budow-
lanej lub działający na jego zlece-
nie. 
 
Ustalenia specjalne (wyci ąg) 

1 Przedmiot dopuszczenia i zakres 
stosowania 
 
1.1 Przedmiot dopuszczenia 
 
Środek do zwalczania grzyba do-
mowego zawiera substancje bio-
bójcze. Należy go stosować tylko 
tam, gdzie niezbędne jest prze-
prowadzenie działań zwalczają-
cych grzyb domowy w murze. 
Użycie niezgodne z przeznacze-
niem może spowodować zagroże-
nie zdrowia i środowiska natural-
nego. 
 
1.2 Zakres stosowania 
 
1.2.1 
O ile w dopuszczeniu budowlanym 
nie określono tego inaczej, to w 
działaniach zwalczających grzyba 
domowego prowadzonych z uży-
ciem tego środka stosuje się po-
stanowienia normy DIN 68 800-4: 
1992-11 - Ochrona drewna; Zwal-
czanie grzybów i insektów nisz-
czących drewno). 
Środkowi przeciw grzybowi domo-
wemu przyznano następujący 
symbol kontrolny: 
M = do zapobiegania przerastaniu 
grzyba domowego przez mury. 
 
1.2.2 
Środek przeciw grzybowi domo-
wemu może być stosowany wy-
łącznie tam, gdzie mur został za-
atakowany przez grzyba domowe-
go i nie można go skutecznie usu-

nąć w inny sposób (patrz DIN 68 
800-4, w szczególności rozdział 2). 
Środek do zwalczania grzyba do-
mowego nie może być jednak sto-
sowany do murów, które zgodnie  
z przeznaczeniem będą miały 
bezpośredni kontakt z żywnością 
lub karmą dla zwierząt. 
Mur, na którym zastosowano pre-
parat, należy od strony pomiesz-
czeń mieszkalnych i przeznaczo-
nych do stałego pobytu ludzi nale-
ży otynkować lub pokryć innego 
rodzaju materiałami budowlanymi. 
 
1.2.3 
Zwalczanie mogą przeprowadzać 
wyłącznie specjaliści doświadczeni 
w zakresie ochrony drewna (odno-
śnie do potwierdzania wiedzy fa-
chowej patrz przepisy o substan-
cjach niebezpiecznych). 
Dopuszczalne metody nakładania 
opisano w akapicie 3.3, a niezbęd-
ne ilości materiału 3.5 niniejszego 
dopuszczenia budowlanego. 
 
3 Postanowienia dotyczące projek-
towania i wykonania 
 
3.2 
W trakcie stosowania środka do 
zwalczania grzyba domowego na-
leży przestrzegać obowiązujących 
przepisów, w szczególności tych 
dotyczących ochrony zdrowia  
i środowiska (np. przepisy o sub-
stancjach niebezpiecznych) zgod-
nie z oznaczeniami na pojemniku  
(w szczególności symboli i ozna-
czeń zagrożeń, wskazówek doty-
czących zagrożeń, wskazówek do-
tyczących bezpiecznego obcho-
dzenia się z preparatem). 
 
3.3 
Środek do zwalczania grzyba do-
mowego może być nakładany tylko 
technikami: 
- malowania, natrysku (spryskiwa-
nia) w zamkniętych pomieszcze-
niach, nasączana wywierconych 
otworów, wtłaczania pod ciśnie-
niem w wywiercone otwory oraz 
technologią pianową. 
3.4 
Środek do zwalczania grzyba do-
mowego dostarczany jest jako 
koncentrat i przed zastosowaniem 
musi zostać rozcieńczony.  
- Stężenie robocze w przypadku 
nanoszenia środka do zwalczania 

grzyba domowego poprzez malo-
wanie, natrysk (spryskiwanie), na-
sączanie otworów, wtłaczanie pod 
ciśnieniem lub z zastosowaniem 
metody pianowej wynosi co naj-
mniej 10%.  
 
3.5 
Niezbędna ilość nanoszonego ma-
teriału w przypadku zwalczania 
grzyba domowego przez malowa-
nie, natrysk (spryskiwanie), nasą-
czanie otworów, wtłaczanie pod ci-
śnieniem lub z zastosowaniem me-
tody pianowej wynosi 500 ml/m2 
10%-owego roztworu wodnego, co 
odpowiada 50g koncentratu  na 
1/m2muru. 
 
3.6 
Mur, na którym zastosowano pre-
parat, należy od strony pomiesz-
czeń mieszkalnych i przeznaczo-
nych do stałego pobytu ludzi nale-
ży otynkować lub pokryć innego 
rodzaju materiałami budowlanymi. 
 
3.7 
Środek do zwalczania grzyba jest 
trujący dla ryb i zwierząt stanowią-
cych ich pokarm; Środek przeciw 
grzybowi domowemu nie może 
przedostać się do wód powierzch-
niowych. 

Bezpiecze ństwo 

Słowo hasłowe: Zagrożenie 
Produkt zawiera: 
Kwas borny, tetra boran dwuso-
dowy, chlorek benzalkoniowy 
 
Identyfikacja zagrożeń: 
Powoduje poważne oparzenia skó-
ry i ciężkie uszkodzenie oczu. Mo-
że wpływać na płodność. Może 
uszkadzać płód w łonie matki.  
Warunki bezpiecznego stosowa-
nia: 
Przed zastosowaniem przeczytać  
i zrozumieć wszystkie wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa. 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
Nosić rękawice ochronne / ubranie 
ochronne /ochronę wzroku. 
Przechowywać pod zamknięciem. 
Zawartość / pojemnik przekazać 
na odpowiednie skłądowisko lub 
do odpowiedniej spalarni. 
 
Kod produktu: HSM-LB15 
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Pierwsza pomoc 

W przypadku połknięcia: 
Usta wypłukać. Nie powodować 
wymiotów. W razie kontaktu ze 
skórą (lub włosami): 
Wszystkie zanieczyszczo-
ne/nasączone części garderoby 
natychmiast zdjąć. Skórę zmyć 
wodą/wziąć prysznic. 
  
W razie zaaspirowania:  
Poszkodowanego wyprowadzić na 
świeże powietrze i ułożyć stabilnie 
w pozycji ułatwiającej oddychanie.   
 
W razie zanieczyszczenia oczu:  
Przez kilka minut ostrożnie płukać 
wodą. Ewentualnie noszone so-
czewki kontaktowe w miarę możli-
wości należy zdjąć. Nadal spłuki-
wać. W razie złego samopoczucia 
zasięgnąć porady lekarza / spro-
wadzić pomoc lekarską.  
 
Usuwanie 

Większe ilości resztek produktu 
należy usuwać w oryginalnym 
opakowaniu zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Całkowicie 
opróżnione opakowania należy 
oddać do recyklingu. 
Kod odpadu.: 03 02 04 nieorga-
niczne środki ochrony drewna 

baua 

Nr rej.. N-19260 

Oznaczenia 

CLP:  GHS08; GHS05 
WGK:  2 
ADR:  Klasa 8 III 
  UN 1760 
 
Bezpiecznie u żywać substancji 
biobójczych. Przed u życiem 
zawsze czyta ć oznaczenia i in-
formacj ę o produkcie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


