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Wysoce skuteczny środek ułatwiający usuwanie wszelkich zielonych nalotów powstałych w wyniku narastania
glonów i porostów z różnych elementów budowlanych. Produkt tworzy środowisko niesprzyjające rozwojowi
porostów, dlatego w znacznym stopniu zabezpiecza pokryte powierzchnie przed ponownym porastaniem.
Produkt DeltaZielone Naloty nie zawiera rozpuszczalników, kwasów, czy środków wybielających, ulega
całkowitej biodegradacji i jest bezpieczny dla środowiska.






Ułatwia usuwanie zielonych nalotów z porostów i glonów z każdego rodzaju powierzchni,
Przeznaczony do takich elementów budowlanych jak mur, beton, kostka brukowa, płyty chodnikowe,
płyty nagrobkowe, pokrycia dachowe, szkło,
Doskonale nadaje się do czyszczenia dachów,
Przeznaczony do powierzchni porowatych, poziomych i pionowych.
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Preparat w formie płynu. Przed otwarciem wstrząsnąć. W zależności od wielkości zielonego nalotu
można rozcieńczać max 1:2 z wodą lub stosować w gotowej postaci. Zanieczyszczoną powierzchnię
zmoczyć i pozostawić na ok. 2-5 dni. Nie należy stosować podczas deszczu ani gdy deszcz jest
spodziewany w ciągu 24 godzin.
W celu utworzenia bariery opóźniającej ponowne odrosty suchą powierzchnię ponownie spryskać
preparatem DeltaZielone Naloty
Ze względu na różnorodność miejsc zastosowania i użytych materiałów, stopnia zabrudzeń, zaleca się
wykonanie testu na małym wycinku powierzchni w celu dobrania odpowiedniego rozcieńczenia
produktu.
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Wydajność: 1litr wystarczy na ok 25 m powierzchni w zależności od zastosowanego rozcieńczenia,
stopnia zabrudzenia i rodzaju podłoża.



DeltaZielone Naloty przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem, w temperaturze od +5 do 30°C.
Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.
Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L.
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Chronić przed dziećmi./Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy./W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem./W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P.I.W. Delta gwarantuje właściwą jakość produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie
mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki
wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacznie obniżyć jakość produktu.
Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega
sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

