
Бензалконію хлорид

Для профілактики та усунення плісеневих грибків, водоростей, лишайників, бактерій та 
дріжджів з штукатурки, кам'яних та бетонних поверхонь, дахів, покриття з фарб. При 
додаванні до штукатурних розчинів підвищується їх стійкість до дії мікроорганізмів. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

Поверхню, вражену мікроорганізмами, очистити і старанно промити водою.

Випускається у вигляді розчину, готового до застосування

Протигрибковий засіб наносити на суху підготовану основу за допомогою щітки тонким 
рівномірним шаром. При наявності постійного підмокання ефективність засобу може 
знижуватись. Час висихання 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20ºС 
та відносній вологості повітря 60%.
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Ферозіт Грунт 7
Засіб протигрибковий

технічна карта

зручний у використанні готовий до використання

ефективний захист 
проти грибків, бактерій 
та лишайників

для внутрішніх 
і зовнішніх робіт

ВИМОГИ ДО УМОВ 
ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи 
від +5ºС до +30ºС.

ЗБЕРІГАННЯ Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5ºС до +30ºС. Захищати від 
замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Продукт містить біологічно активні сполуки. При виконанні робіт забезпечити 
вентиляцію приміщення. Роботи виконувати з використанням індивідуальних засобів 
захисту – окулярів, рукавиць, одягу. Під час роботи не курити, не приймати їжу. Після 
закінчення роботи вимити руки та обличчя водою з милом. Протягом 24 годин після 
нанесення засобу заборонено перебувати в приміщенні. Зберігати в місцях 
недоступних для дітей.

в*ш*т (см)
31 х 23 х 18,8

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Витрата при обробці поверхонь 0,1-0,2 л на 1м²

Час висихання, не менше 120 хв

Температура виконання робіт +5ºС +30ºС

Витрата при додаванні до штукатурних розчинів
0,2-0,25 л 

на 1 кг сухої суміші



0-800-30-22-88*
БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж 
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).

Об'єм пакування

Кількість в ящику
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ДОКУМЕНТИ

ТзОВ «Ферозіт»
Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317
тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15
e-mail: ferozit@ferozit.ua
www.ferozit.ua

КОНТАКТИ

Кількість на піддоні

5 л

-

90 шт.

1 л

12 шт.

300 шт.
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