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ELEWACID
Numer pozwolenia na obrot produktem biobojczym: 3889/09
Przeznaczenie: Ptyn, produkt o dziataniu grzybobojczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony
przed szkodliwym dziataniem grzybow plesniowych wyrobow kamieniarskich, konstrukcji
murowanych lub materiatow budowlanych innych niz drewno, np. powierzchni murow, elewacji
budynkbw, w tym systemow ociepleri, tynkow; betonu, wapieni, kamieni, itp. materiatow.
Produkt przeznaczony do uzytku
powszechnego.
Postac produktu: ptyn
Substancje czynne:
- alkil (Ci2-i6)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC {Cn-ie)) - 0,480g/100 g,
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) - 0,049g/100 g.

Stosowanie: nie nalezy preparatu rozcienczac przed uzyciem. Powierzchni^ zanieczyszczonq
mikroorganizmami trzeba umyc mocnym strumieniem wody tak, aby usunqc luzno zwi^zane
zanieczyszczenia. Po wyschniQciu naniesc produkt obficie na zanieczyszczonq powierzchni^ az do
catkowitego jej zwilzenia, np.: za pomocq szczotki, p^dzla, watka lub gqbki i pozostawic na co
najmniej 6-12 godzin. NastQpnie, pozostate resztki zanieczyszczeh nalezy gruntownie usun^c
metodq mechaniczn^ (np. przy pomocy wody pod wysokim cisnieniem). W razie potrzeby po
catkowitym wyschni^ciu powierzchni zaleca si^ powtorne zastosowanie produktu. Dalsze prace (np.
malowanie, tynkowanie) mozna przeprowadzic dopiero po catkowitym wyschni^ciu powierzchni, po
ostatniej aplikacji produktu biobojczego.
Wydajnosc preparatu: nie mniej niz 150g/m2
Magazynowanie: przechowywac w oryginalnych, zamkni^tych opakowaniach, w suchych
wentylowanych pomieszczeniach, optymalnie w temperaturach 5-259C, do 12 miesi^cy od daty
produkcji.
Nose produktu w opakowaniu
Data produkcji jest numerem partii.
Data produkcji: na opakowaniu

Uwaga

H315 Dziata drazniqco na skor^,
H317 Moze powodowac reakcj^ alergicznq
skory,
H319 Dziata drazniqco na oezy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujqc dtugotrwate skutki,
P102 Chronic przed dzieemi.
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P261Unikac wdychania mgty/par/rozpylonej
cieczy,
P273 Unikac uwolnienia do srodowiska,
P280 Stosowac r^kawice ochronne/odziez
ochronn^ochrotiQ oczu/ochron^ twarzy

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SK6r/\: umyc duzq ilosciq wody z mydiem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA
Sl^ DO OCZU: ostroznie plukac wodq przez
kilka minut. Wyj^c soczewki kontaktowe, jezeli
i mozna je tatwo usun^c. Nadal ptukac.

Pierwsza pomoc:
Wskazowki ogolne:
Wyprowadzic poszkodowanego z miejsca
narazenia, zapewnic spokoj. Nigdy nie
podawac niczego doustnie
osobie nieprzytomnej. Jezeli wyst^pujq
jakiekolwiek niepokojqce objawy, wezwac
lekarza.

Wdychanie:
Wyprowadzic poszkodowanego na swieze
powietrze, zapewnic spokoj, okryc kocem.
Jezeli wyst^piq jakiekolwiek
niepokoj^ce objawy, wezwac lekarza.

Kontakt ze skorq:
Natychmiast zdjqc zanieczyszczon^ odziez i
obuwie. Zabrudzone partie skory sptukac duzq
ilosciq wody
z mydtem. Jezeli wystqpifo podraznienie skory
skontaktowac si^ z lekarzem.

Kontakt z oczami:

minut, trzymajqc powieki szeroko rozwarte.
Jezeli wystqpito podraznienie, zgtosic si^ na
konsultacje do okulisty.

Potkni^cie:
WypJukac jam^ ustn^ wodq i obficie popic
wod^. Nie wywotywac wymiotow - istnieje
ryzyko zachlysni^cia i
przedostania si^ substancji do ptuc.
Natychmiast wezwac lekarza.

Najwazniejsze ostre i pozne objawy oraz
skutki narazenia:
- wdychanie: moze powodowac podraznienie
drog oddechowych,
- kontakt ze skorq: diugotrwaty kontakt ze
skorq moze powodowac jej przejsciowe
zaczerwienienie,
- kontakt z oczami: moze wywotac stabe
podraznienie oka,
- potkniQcie: moze wywoJac podraznienie ust,
gardta i zotqdka.

Usun^c szkia kontaktowe. Natychmiast pfukac
oczy biezqc^ wodq przez przynajmniej 10
PostQpowanie z odpadami: zawartosc pojemnika jak i pojemnik usuwac zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

Producent / podmiot odpowiedzialny:
MAJSTER - POL Spotka z ograniczon^ odpowiedzialnoki^ Sp. k.
Mienia 291
05-319 Cegtow
tel.: 25 757 05 54 w dni robocze od poniedziafku do piqtku w godzinach 8:00-15:00
e-mail: majterpol@majsterpol.pl

Z upoważnienia Prezesa
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. produktów biobójczych
/dokument podpisany elektronicznie/
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