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Obszary stosowania 

Preparat Remmers BFA jest roz-
tworem przeznaczonym do usu-
wania glonów, grzybów, porostów 
i mchów z powierzchni mineral-
nych materiałów budowlanych jak 
również do zabiegów profilaktycz-
nych z tworzeniem „zapasów sub-
stancji czynnej”. 
Sposób stosowania 

Silnie przylegające owocniki nale-
ży usunąć mechanicznie lub myjką 
wysokociśnieniową. Remmers 
BFA należy nakładać wielokrotnie 
pędzlem lub urządzeniem natry-
skowym doprowadzając do ob-
umarcia grzybni (korzeni). Prepa-
rat Imprägnierung BFA powinien 
działać na czyszczoną powierzch-
nię przez ok. 6 godzin, później na-
leży przystąpić do dalszych prac. 
Nie zmywać. Pozostawić Impr-
ägnierung BFA w podłożu jako za-
pas środka biobójczego. 
 
Substancje czynne:  
1,00% chlorku benzalkoniowego 
100 g BFA zawiera 1,00 chlorku 
benzalkoniowego 
 
 

Temperatura stosowania 
Nie stosować, gdy obiekt ma tem-
peraturę <+5°C i > +30°C. 
Wskazówki  

Wykonana następnie hydrofobizu-
jąca impregnacja mineralnych pod-
łoży wykonywana środkami impre-
gnującymi z grupy Funcosil zabez-
piecza powierzchnie przed ponow-
nym zanieczyszczeniem. Impre-
gnacje tego typu ograniczają wni-
kanie wody w zabezpieczone pod-
łoże i przez to zmniejszona jest 
skłonność do zanieczyszczania 
przez glony, porosty i mchy.  
Należy zachować ostrożność 
podczas stosowania substancji 
biobójczych. Przed użyciem 
przeczytać oznaczenia i infor-
macje dotyczące produktu! 
Narzędzia 

Szczotka do szorowania, szczotka 
z twardym włosiem, wałek malarski 
i niskociśnieniowe urządzenia na-

tryskowe. Po użyciu narzędzia myć 
wodą.  
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego  
5l i 30 l. 
Zużycie: 
Co najmniej 0,2 l/m zależnie od 
stopnia zanieczyszczenia. 
Składowanie:  
W zamkniętych pojemnikach,  
w miejscu chłodnym ale chronio-
nym przed mrozem co najmniej  
3 lata. Składować w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci. 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Dane techniczne produktu 

Gęstość:   1,0 kg/l 
Odczyn pH:   neutralny 
Wygląd: bezbarwna do lekko żółtawej 

wodnista ciecz 
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Produkt wodny  Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 
 
 

 Aplikacja za po-
mocą pędzla, 

wałka oraz pisto-
letu (niskociśnie-

niowa) 

 Zużycie łączne  Przechowywać  
w chłodnym miej-
scu, chronić przed 
wilgocią. Zamykać 

pojemniki 

 Okres przecho-
wywania 
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W razie aplikacji metodą natry-
skową i podczas czyszczenia na 
sucho należy nosić indywidual-
ne środki ochronne. Ochrona 
dróg oddechowych: filtr czą-
steczkowy P2 (np. firmy Dräger). 
Odpowiednie rękawice ochron-
ne – patrz karta charakterystyki. 
Nosić zamkniętą odzież roboczą. 
Usuwanie 

Większe ilości pozostałości pro-
duktu należy usunąć w oryginal-
nych pojemnikach zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Całkowi-
cie opróżnione opakowania należy 
dostarczyć do systemu recyklingu. 
Kod odpadu: 200129. 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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