
Karta techniczna
ELEWCID - preparat biobójczy

www.majsterpol.pl



ELEWACID - preparat biobójczy Strona 1 z 1

Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , 
Mienia 291, 05-319 Cegłów
Tel./Kom. (25) 757 05 54, +48 501 550 510, Fax (25) 759 97 09 
www.majsterpol.pl, biuro@majsterpol.pl

PRZEZNACZENIE

Preparat biobójczy o szerokim spektrum działania. 
Produkt płynny (roztwór wodny) stosowany w celu 
konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, 
konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych 
innych niż drewno, chroniący je przed szkodliwym 
działaniem grzybów pleśniowych (kategoria II, 
grupa 10). Nadaje się szczególnie do zwalczania 
mikroorganizmów na tynkach cienkowarstwowych, 
które zawierają duży procent związków organicznych, 
a także na tynkach tradycyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. 
Zaatakowaną powierzchnię trzeba umyć mocnym 
strumieniem wody by usunąć luźno związane 
zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Po wyschnięciu nanieść 
preparat obficie na zainfekowaną powierzchnię aż do 
całkowitego jej zwilżenia, na przykład: za pomocą szczotki, 
pędzla lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6-12 godzin. 
Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się 
gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody 
pod wysokim ciśnieniem lub strumienia pary). W razie 
potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się 
powtórne zastosowanie środka. Efekt działania preparatu 
będzie widoczny po ok. 1-3 dniach. Dalsze prace (np. 
malowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym 
wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka 
biobójczego. Zużycie: ok. 0,15 l.m2 przy jednokrotnym 
stosowaniu na ścianach w zależności od stopnia porażenia, 
chłonności i struktury podłoża. 

SKŁAD

Woda, chlorek benzylo - (C 12-16) alkilodimetyloamonium 
- (0,48g/100g) oraz 2-oktyloizotiazol - 3(2H) - on -
(0,049g/100g), dodatki uszlachetniające.

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu, w suchych miejscach, nieuszkodzonych 
opakowaniach i temp. od +50C do +250C.
Nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu 
kanalizacyjnego, ścieków wodnych i otwartych zbiorników. 
Opakowanie po opróżnieniu i oczyszczeniu może zostać 
użyte ponownie.
Wskazówki ogólne: wyprowadzić poszkodowanego 
z miejsca narażenia, zapewnić spokój. Nigdy nie podawać 
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jeżeli występują 
jakiekolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza.
Skażenie przez drogi oddechowe: wyprowadzić 
poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój, 
okryć kocem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące 
objawy, wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną 
odzież i obuwie. Zabrudzone partie skóry spłukać dużą 
ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpiło podrażnienie skóry 
skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami: usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast 
płukać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 10 minut, 
trzymając powieki szeroko otwarte. Jeżeli wystąpiło 
podrażnienie, zgłosić się na konsultacje do okulisty.
Spożycie: wypłukać jamę ustną wodą i obficie popić wodą. 
Nie wywoływać wymiotów – istnieje ryzyko zachłyśnięcia 
i przedostania się substancji do płuc. Natychmiast wezwać 
lekarza
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