
RENOGAL
Preparat likwidujàcy biologiczne ska˝enie pod∏o˝y

Instrukcja techniczna

W∏aÊciwoÊci:
• grzybobójczy
• glonobójczy
• dezynfekujàcy
• d∏ugotrwa∏e dzia∏anie
• gotowy do u˝ycia

Zastosowanie:
RENOGAL jest przeznaczony do niszczenia 
mchów, glonów, porostów, bakterii oraz 
grzybów pleÊniowych, które rozwin´∏y si´ na 
pod∏o˝ach (zazwyczaj tynk, beton, piaskowiec, 
tynk cienkowarstwowy) przeznaczonych pod 
wymalowania wewn´trzne i zewn´trzne.

Dane techniczne:
Baza: roztwór wodny na bazie
  amoniaku i aldehydów
Ci´˝ar w∏aÊciwy: 1,06 g/cm3

Czas schni´cia: minimum 24 godziny
Temperatura
stosowania: powy˝ej + 1°�C 
Zu˝ycie: w zale˝noÊci od 
  zabrudzenia 100 - 500 ml/m2

Rozcieƒczanie: nie zaleca si´, produkt 
  gotowy do u˝ycia
Czyszczenie 
narz´dzi: bezpoÊrednio po u˝yciu wodà
Opakowanie: kanister o pojemnoÊci 1l, 10l
Kolor: transparentny, lekko niebieski
Magazynowanie:  produkt nale˝y przechowywaç
  w szczelnie  zamkni´tych   
  opakowaniach w temperaturze 
  powy˝ej 2°�C

Sposób nak∏adania:
Preparat nale˝y nanosiç p´dzlem ∏awkowcem.
Do momentu na∏o˝enia pow∏ok malarskich nale˝y 
odczekaç minimum 24 - 72 godziny.
Zale˝nie od iloÊci wyst´pujàcych mikroorganizmów 
zaleca si´ 2 metody post´powania:
Pod∏o˝e pokryte du˝à iloÊcià mikroorganizmów:
1. Obfite naniesienie preparatu p´dzlem.
2. Usuni´cie mikroorganizmów strumieniem wody
 pod ciÊnieniem lub mechanicznie szczotkà 
 i sp∏ukanie wodà (po 72 godzinach).
3. Ponownie nanieÊç preparat na pod∏o˝e.
4. Po 24 godzinach przystàpiç do wykonywania 
 dalszych robót.
Pod∏o˝a pokryte niewielkà iloÊcià mikroorganizmów 
lub wykazujàce s∏onnoÊç do  ich rozwoju (pó∏nocne, 
zacienione elewacje):
1. Usuni´cie mikroorganizmów strumieniem wody
 pod ciÊnieniem lub mechanicznie szczotkà 
 i sp∏ukanie wodà.
2. Obfite naniesienie preparatu p´dzlem lub metodà
 polewania.
3. Po 24 godzinach przystàpiç do wykonywania 
 za∏o˝onej technologii malowania.
Sk∏ad pow∏oki:
1. likwidacja zagrzybienia: RENOGAL
2. gruntowanie:   ASO-Unigrund-K
Dalsze warstwy w zale˝noÊci od systemu.

Zagro˝enia:
Mo˝e powodowaç reakcj´ uczulenia na skórze. 
Mo˝e dzia∏aç dra˝niàco na skór´ i oczy, np. 
powodowaç pieczenie, sw´dzenie.
Nie mo˝e przedostaç si´ do kanalizacji, wód 
gruntowych czy gleby.

Zasady BHP:
Przechowywaç poza zasi´giem dzieci.
Unikaç zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku stosowania we wn´trzach zadbaç
o odpowiednie wietrzenie pomieszczeƒ.
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Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których 
nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝b´ doradczà.
Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja traci swà wa˝noÊç.                               01/03/MC
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