
CHARAKTERYSTYKA

Opis

Gęstość

pH (czysty produkt)

Temperatura zapłonu
Średnia wydajność

Klasyfikacja

Opakowania

Tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie: 
łupek, dachówka, gonty bitumiczne, części 
metalowe, drewniane, kamień, cegła, beton, tynki 
hydrauliczne, 

1,00 ± 0,02

Brak

Przeźroczysta, jasnozielona ciecz

6 do 8 m2/L w zależności od stopnia podłoża

Skład

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

PRZEZNACZENIE
* Pomniki, posągi                                                                
* Ściany w wilgotnych lub kondensujących 
pomieszczeniach                                                                        
* Ze względu na dużą skuteczność i szeroką gamę 
zastosowań, FONGIMOUSSE PLUS jest także zalecany 
w pracach zapobiegawczych.                                                              
Po oczyszczeniu, powierzchnie mogą pozostać bez 
zmian lub zostać pomalowane.

Roztwór wodny gotowy do użycia, przeznaczony do 
czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zarażonych 
mikroorganizmami (mchy, porosty, glony, grzyby) 
Produkt o szerokich możliwościach zastosowania:                                
* Dachy, tarasy, balkony                                            
* Fasady nie otynkowane i nie malowane oraz 
fasady malowane                                                       
* Podłogi: podłogi z płytek, korytarze, schody, 
krawężniki, korty tenisowe, niecki, baseny
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FONGIMOUSSE PLUS 

PODŁOŻA

* Ph obojętne, nieszkodliwy na  metale, cegły, kamień
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Zapobiega destrukcji ochronnej powłoki farby                                          
* Długotrwałe działanie (działanie zapobiegawcze 
do 5 lat)

Środek dezynfekujący, glonobójczy, grzybobójczy

* Skuteczny w szerokiej gamie zastosowań 
(glonobójczy, grzybobójczy)

 5L; 20L                                                                                                  

Obojętne

* Nie niszczy koloru na stosowanym materiale

* Może być pokryty przez każdą farbę lub powłokę                                        
* Nie trzeba spłukiwać przed malowaniem                                   
* Ulega biodegradacji, przyjazny dla środowiska, nie 
zawiera chloru                                                                      

NF T36-005 : produkt niesklasyfikowany

Chlorek benzalkoniowy: 2,1 g/l                                                                                            
2-Octyl-2H-Isothiazole-3-one: 0,03 g/l                                                                                
Chlorek didecyldimethylammonium: 0,7 g/l

Label Vert Excell: Wolny od zanieczyszczeń mogących zakłócić jakość środowiska 
winniczego ( chlorofenole, chloroanizole i pochodne)

A+: Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności  poprzez 
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja)



NIP PL872210886
REGON 691564444

Produkt jest nakładany bezpośrednio na 
zanieczyszczone powierzchnie. Jeżeli powierzchnia 
jest pokryta grubą warstwą mchu zaleca się 
wykonanie powierzchniowego              czyszczenia 
poprzez skrobanie, szczotkowanie, mycie pod 
ciśnieniem.

PRZECHOWYWANIE

Mycie narzędzi                                                                     
Wodą, bezpośrednio po użyciu

Zapoznać się z :

* Stosować czyszczenie środkiem NETTOYANT 
MULTIUSAGES w przypadku powierzchni 
zanieczyszczonych tłustymi zabrudzeniami. 
Pozostawić do wyschnięcia.                                                                                      
* Chronić roślinność sąsiadującą przed 
bezpośrednim działaniem produktu (trawnik, 
drzewa)

Nakładanie produktu

Pozostawić nie spłukując.                                        
Po upływie około tygodnia, mikroorganizmy 
wysuszają się i są usuwane w sposób naturalny 
przez wiatr i deszcz (po 5,6 dniach)                        
Proces można przyśpieszyć, czyszcząc 
powierzchnię szczotką lub myjąc pod ciśnieniem 
(odczekać 48 h). W przypadku powierzchni silnie 
zanieczyszczonych powtórzyć całą operację.

 FONGIMOUSSE PLUS nakładać aż do nasycenia 
powierzchni, nawilżając powierzchnię przy pomocy 
pędzla, tak aby środek dobrze wniknął w warstwę 
zanieczyszczeń, którą mamy usunąć.                                           

Rozcieńczanie                                                                     
Produkt gotowy do użycia

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na 
stronie: www.zolpan.fr

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu
* Przechowywać w chłodnym i przewiewnym 
miejscu

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

                         Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS                                                
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000  
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Przygotowanie powierzchni

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Pozostawić na kilka dni przed nałożeniem farby na 
powierzchnię.                                                                     
W celu zapobiegawczym, stosować produkt wiosną i jeśli 
to konieczne ponowić zabieg wraz z pojawieniem się 
pierwszych przebarwień.

Narzędzia                                                                              
Pędzel, wałek lub rozpylacz niskociśnieniowy (typu 
VERMOREL)

Warunki nakładania                                                           
* Temperatura otoczenia i podłoża wyższa niż 5°C                        
usuwanie piany wydłuża się przy chłodnej pogodzie                                       
* Środek lepiej wnika w podłoże suche                          * 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, wiatrem                                                          
* Nie stosować przy wilgotnej pogodzie (gdy pada 
powtórzyć czynność po 48h )                                               
* Piwnice z winem: odpowiednia wentylacja podczas  i po 
nakładaniu. Nie używać w środowisku dusznym. Tylko 
pośredni kontakt.

WYKONANIE


