
 

KARTA TECHNICZNA

RenoFungi

Preparat grzybobójczy

Renovario | Profesjonalne rozwiązania do usuwania wilgoci i pleśni z Twojego domu, systemy izolacji termicznej od wewnątrz 

Wysokiej skuteczności, bezbarwny i bezwonny środek do usuwania pleśni i grzyba, 
głęboko wnika w podłoże, nie powoduje odbarwień, uzupełnienie systemu 

Płyt Klimatycznych Renovario i Xtra PU



Preparat przeznaczony do usuwania pleśni i zagrzybienia, wysokiej skuteczności produkt gotowy do użycia, 
bezwonny, głęboko wnika w podłoże i nie powoduje odbarwień. Szerokie zastosowanie na podłożach betonowych, 
ceglanych, kamiennych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, a także tynkach cienkowarstwowych. 
Stosuje się w pomieszczeniach stale narażonych na działanie wilgoci np. w łazienkach, piwnicach. 

 Opis produktu

Zastosowanie

 Sposób użycia

• wysoce skuteczny 
• wydajny 
• bezwonny 
• głęboko wnika w podłoże 
• nie powoduje odbarwień 

Właściwości

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 35°C w szczelnie zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, z dala od źródeł ognia.

Ok. 0,90 - 1,10 g/cm³ 

Gęstość

0,5 l butelka ze spryskiwaczem, 5 l karnister 

 Rodzaj i pojemność opakowania

Przed zastosowaniem środka RenoFungi mocno skażone powierzchnie/naloty pleśni i grzyba należy usunąć 
mechanicznie przy pomocy szpachelki lub szczotki drucianej. 

Przygotowanie podłoża

Bezbarwny 

Barwa

 Składowanie

Preparat RenoFungi jest produktem gotowym do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją należy wymieszać lub 
dokładnie wstrząsnąć. Nie rozcieńczać i mieszać z innymi środkami. 

Przygotowanie produktu
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Aplikacja

Skażoną powierzchnię spryskać środkiem RenoFungi albo nanieść przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki, dokładnie 
wcierając preparat w podłoże. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia, a następnie zmyć wodą. Przy silnie 

 Wskazówki

Bezpieczeństwo

Uwagi dodatkowe

Przed położeniem na oczyszczoną powierzchnię kolejnych warstw np. preparatu gruntującego, tynku, farby, Płyt 
Renovario lub Xtra PU zwrócić uwagę, by odkażone podłoże było wyschnięte. 

Temperatura aplikacji

Podczas prac temperatura powietrza i podłoża od + 5°C do + 25°C. 

Zużycie

Ok. 0,15 l/m2, uzależnione od intensywności skażenia i chłonności podłoża. Dokładne zużycie można ustalić poprzez 
nanoszenie na powierzchnie próbne. 

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu umyć wodą. 

Uwaga

Preparat grzybobójczy RenoFungi nie likwiduje przyczyny powstawania skażenia mikrobiologicznego i nie zapewnia 
stałej ochrony przed jej kolejnym wystąpieniem. W celu uzyskania trwałej ochrony i usunięcia przyczyn występowania 
wilgoci i zagrzybienia należy zastosować cały system Płyt Klimatycznych Renovario. 

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
W czasie stosowania zachować ogólne zasady bezpieczeństwa pracy. Stosować odzież ochronną, maskę, okulary i 
rękawice ochronne. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. W przypadku podrażnienia oczu natychmiast 
ostrożnie przepłukać je wodą. Podczas aplikacji nie wdychać oparów. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. 
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• Płyta Renovario (termoizolacyjna płyta przeciw wilgoci i pleśni) 
• Klej PK (zaprawa klejąca) 
• Gładź PK1 (masa szpachlowa) 
• RenoGrunt (preparat gruntujący) 
• RenoCoat (farba silikatowa do wnętrz) 

Pozostałe produkty systemu Renovario



Do utylizacji oddawać tylko opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału usunąć wraz z odpadami domowymi 
lub odpadami budowlanymi. Płynne resztki oddać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
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Niniejsza karta techniczna została sporządzona na podstawie najnowszych osiągnięć 
techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków 
obiektowych Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną 
odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego zastosowania. 
Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej karty 
nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.  
Z chwilą ukazania się następnej wersji niniejsza karta techniczna traci swoją ważność. 

Utylizacja

Preparat zawiera substancje czynne: chlorki czwartorzędowych związków amoniowych chlorki benzylo-(C12-16) 
alkilodimetyloamonium (CAS 68424-85-1) w ilości 0,48g/100g produktu, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (CAS 26530-20-1) w ilości 
0,049g/100g produktu. 
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