
	
	

 
ATM 007 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI	
 

Opis ATM 007 to bardzo silny, długotrwały środek do trwałego usuwania mchu, alg (czerwonych i 
innych), bakterii, pleśni, zanieczyszczeń powietrza i oleistych osadów. 

Właściwości  
 

• Zapobiega i leczy. 
• Długotrwała ochrona. 
• Koncentrat – Wysoce ekonomiczny. 
• Łatwy w aplikacji. Łatwy w użyciu. 
• Wodny – bezbarwny i bezzapachowy. 
• Doskonałe właściwości nasączające. 
• Zalecany przed malowaniem. 
• Nie zmienia koloru powierzchni. 

Podstawowe 
zastosowanie 
 

• Na zewnątrz 
• Fasady, dachy, balkony, chodniki, stopnie, tarasy, rzeźby, korty tenisowe… 
• Kamień, cegła, beton, cement, plastic, farby… 

Dane techniczne Składniki aktywne: Izotiazolinon i chlorek benzalkoniowy 
Rozpuszczalnik: Woda 
Ciężar właściwy w 20°C: 1.02% ± 0.02 
Lepkość: Płyn 
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny 
Dostępne opakowania: 2.5L (skontaktuj się z nami w sprawie innych opakowań) 
Kolor: Jasno-żółty 
Przydatność: 2 lata w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu 
LZO: B/D 

Przygotowanie 
powierzchni 

Wyszorować lub wytrzeć powierzchnię tak, aby usunąć zanieczyszczenia, mech, wykwity, itp. – 
które w łatwy sposób usunąć – tak aby mieć odsłoniętą powierzchnię. 

Narzędzia do nakładania  
 

Pędzel. 
Wałek. 
Spryskiwacz ogrodowy. 
Pistolet natryskowy ze stali nierdzewnej. 

Dobre praktyki podczas 
aplikacji 

Zakładać odpowiednią odzież ochronną – gumowe rękawice, gogle, maskę, ubrania robocze, 
itp. 
Rozcieńczony roztwór należy mieszać bardzo ostrożnie. Nie wstrząsać! 
Podczas aplikacji natryskowej należy ustawić tak dyszę, aby zminimalizować mgiełkę 
natryskową. 
Nie nakładać na szkło i dachy słomiane. 
Nigdy nie spłukiwać powierzchni po aplikacji preparatu. 
Nakładać w temperaturze od 5°C do 35°C. 
Nie nakładać na gorące powierzchnie. W gorące dni należy zwilżyć powierzchnię wodą i 
odczekać do wyschnięcia przed nałożeniem ATM 007. 
Należy zachować ostrożność podczas aplikacji produktu. Należy przeczytać informacje na 
etykiecie. Unikać aplikacji w pobliżu krzewów i roślin. 

Rozcieńczanie  Działanie lecznicze: 1 część ATM 007 do 9 części wody. 
Działanie zapobiegawcze: 1 część ATM 007 do 19 części wody. 
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* Ten sam producent 
 

	
	
 

Aplikacja  
 

Działanie lecznicze: 
Nałożyć obfitą warstwę rozcieńczonego ATM 007, upewniając się że mech i inne wykwity są 
bardzo dobrze nasączone. 
2 opcje kolejnych kroków: 
1 – Odczekać 48 godzin i spłukać myjką ciśnieniową (max. 50 bar w odległości minimum 50cm 
od powierzchni). 
2 – Nie spłukiwać i odczekać aż pogoda zajmie się preparatem. 
Efekty będą widoczne po 10-15 dniach. 
 
Działanie zapobiegawcze: 
Nałożyć obfitą warstwę rozcieńczonego ATM 007 na całą powierzchnię. Dla najlepszych 
rezultatów zalecamy aplikację w okresie Kwiecień-Grudzień. Upewnić się, że nie będzie padać 
12 godzin przed aplikacją i 48 godzin po aplikacji. 

Wydajność  Działanie lecznicze: 
Nierozcieńczony: 5 m2/L 
Rozcieńczony: 50 m2/L (125 m2 z opakowania 2.5 L koncentratu ATM 007) 
 
Działanie zapobiegawcze: 
Nierozcieńczony: 5 m2/L 
Rozcieńczony: 50 m2/L (250 m2 z opakowania 2.5 L koncentratu ATM 007). 
Faktyczna wydajność będzie zależeć od stanu powierzchni i metody aplikacji. 

Czyszczenie narzędzi Woda 

Przechowywanie Nie dopuszczać do zamarzania i chronić przed wysokimi temperaturami. Nie wylewać do 
kanalizacji i ziem gruntowych. 
Utylizować zgodnie z przepisami. Nie przelewać do innych pojemników. 

Informacje ogólne Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień 
sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie 
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji 
względem działania produktu. Z 
uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent 
gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza 
swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez 
uprzedniego informowania. 

Bezpieczeństwo  Sprawdź MSDS 

Data wydania 01/2017 

Znajdź nasze rozwiązania na:  

www.owatrol.com  

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym 
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