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TopEfekt
®
 MOSS 

SYMBOL pH 

T-24 8 

 
 Preparat przeznaczony do usuwania grzybów oraz niszczenia mchów, glonów i porostów z 

różnego typu powierzchni (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu 

zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające 

powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność 

biologiczną czyszczonych podłoży. Wykazuje działanie grzybobójcze, zgodnie z normami PN-EN 

13697 oraz PN-EN 1650. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3194/07. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- dachy, elewacje, spoiny, szczeliny, balkony, tarasy, schody;  

- nagrobki. 

 

SKŁAD: 
5÷15% kationowe związki powierzchniowo czynne 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

Roztwór roboczy należy zrobić bezpośrednio przed zastosowaniem.  

Sporządzić roztwór o stężeniu minimum 80-100 ml/ 1l wody. Temperatura działania 20°C, czas 

działania 12-24 godz.. Zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem lub wyszorować 

szczotką.  

Profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 ml/ 1l wody). Nanosić za pomocą spryskiwacza. 

 

ZAGROŻENIA: 

  
 
Niebezpieczeństwo 

 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
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W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

Przechowywać pod zamknięciem. 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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