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GRZYBO-IZOL  MUR  

Środek grzybobójczy do tynków i murów                        
 

  
Zalety środka: 

 
o skutecznie likwiduje grzyby, bakterie, algi  
o usuwa czarne naloty z tynków, murów, cegły ceramicznej, silikatowej, tynków cementowych, 

cementowo-wapiennych, dachów, chodników betonowych, fundamentów, kostki brukowej, płyt 
nagrobnych 

o nie zawiera chloru 
o bez uciążliwego zapachu 
o wydajny 
o prosty i szybki w aplikacji 

 
ZASTOSOWANIE : 
 
               GRZYBO-IZOL MUR  jest specjalnie opracowana kompozycja biocydów, która stosowana 

jest do czyszczenia i dezynfekcji ścian, dachów, fundamentów. Preparat posiada szerokie spektrum 

działania, jest skuteczny i bezpieczny w stosowaniu. Zwalcza grzyby pleśnie, bakterie, algi oraz chroni 

przed ich rozwojem. 

DANE TECHNICZNE: 
 
Postać produktu:  ciecz gotowa do  użycia 

Środek zawiera :  czwartorzędowe związki amoniowe benzylo-(C12-16)alkilodimetylo, chlorki - 

(0,48g/100 g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on - (0,049 g/100 g)  

 

Właściwo ści techniczno-u żytkowe impregnatu GRZYBO-IZOL MUR 

Lp Okre ślenie wła ściwo ści Wymagania Metoda bada ń 

 Barwa słomkowa PN-C-04906 

 Zapach słaby, niedrażniący 
 

PN-C-04906 

 Konsystencja ciecz PN-C-04906 

 Wskaźnik pH środka w temp. 20ºC 7,05+0,02 PN-C-04906 

 Gęstość w temp. 20ºC (g/cm3) 1,01 + 5% PN ISO 3675:1997 

 Skuteczność zabezpieczenia tynków przed grzybami 
pleśniowymi, preparat stosowany w ilości 200 g/m2  

Klasa zabezpieczenia: 
klasa 1- zabezpiecza 

 
 

 Skuteczność działanie biobójczego środka w stosunku do 
grzybów pleśniowych w zastosowaniu do tynków,  
preparat stosowany w ilości 200 g/m2 

 
 

zwalcza 
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ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKO ŚCIOWYMI: 
 
Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym – nr 4578 z dnia 
19.10.2011 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
 
Przygotowanie podło ża: 
Oczyścić podłoże, usunąć odspojenia powłok malarskich, osypliwe tynki zbić do podłoża 
Aplikacja:   
Nanosić na powierzchnie 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomocą pędzla, gąbki.  Tynk i/lub powłokę 
malarską można nakładać po wyschnięciu powierzchni. Profilaktycznie środek nanosić 1 krotne. Jeśli 
istnieje konieczność mechanicznego usuwania grzybów pleśniowych po pierwszym naniesieniu 
środka należy na mokro szpachlą  usunąć grzyby. Po wyschnięciu odgrzybioną powierzchnię 
ponownie pokryć środkiem  
Zalecane zu życie: 

� profilaktycznie  0,15 ml na 1m2 powierzchni   
� zwalczanie pleśni : 0,3ml na 1m2 powierzchni 

Czyszczenie sprz ętu : sprzęt myć wodą.  
 
OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: 
 
Opakowania  :  kanistry PE : 1L; 5L 
Przechowywa ć w oryginalnych opakowaniach producenta,  w temp. > +5 ºC  
Termin wa żności: 12-miesięcy od daty produkcji. 
Transport  : Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych i może być przewożony dowolnymi środkami transportu w temp.> +5ºC. 
 
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP: 
 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, wdychania par, przestrzegać  zasad higieny, pracować w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące  identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są  
w karcie charakterystyki preparatu  
 
 
 
 

Data sporządzenia: 2011 
 

       ICOPAL S.A 
   ul Łaska  169/197 
98-220 Zduńska Wola 

 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej 
wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Każdy z 
użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu 
końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów 
zamierzonych przez niego. Spółka ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. 
 


