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Właściwości 

Preparat Fungi Stop przeznaczony jest do 

konserwacji konstrukcji murowanych oraz 

materiałów budowlanych innych niż drewno poprzez 

przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi grzybów i 

glonów. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

budynków, na zanieczyszczonych podłożach 

akrylowych, silikonowych oraz mineralnych. Preparat 

Fungi Stop jest zarejestrowany w Ministerstwie 

Zdrowia i ma dopuszczenie do obrotu nr 5945/14. 

Posiada rejestrację w kat. II, gr. 10. 

Sposób użycia 

Preparat Fungi Stop służący do usuwania grzybów i 

glonów nanieść na porośnięte podłoże za pomocą 

pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. 

Pozostawić na 12 do 24 godzin. Po wyschnięciu 

powierzchnie oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą 

szczotką. W przypadku silnych zanieczyszczeń 

czynność powtórzyć. 

 

UWAGA: W trakcie używania preparatu Fungi Stop 

metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem 

należy stosować rękawice ochronne oraz okulary. 

Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową 

powinny być zabezpieczone drogi oddechowe. 

Działanie biobójcze pojawia się w czasie kontaktu 1 

godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone 

podłoże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przechowywanie 

Preparat Fungi Stop przechowywać w szczelnie 

zamkniętych, oryginalnych opakowaniach 

producenta w chłodnym, suchym i dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. Opakowania winny 

być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. 

Temperatura przechowywania 5 – 30ºC. 

Okres przydatności 

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest 

numerem partii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNGI STOP 

Preparat przeciw pleśni 
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Substancje czynne - chlorek didecylodimetyloamonu; CAS 7173-51-5, 2.05 
g/kg   
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on; CAS 26530-20-1, 0.45 g/kg  

Kolor i postać 
 

Przejrzysta ciecz  

ph 

 

Ok. 3,0 

Opakowania 
 

Butelka 0,5l ze spryskiwaczem 

Informacje specjalne 

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający 
zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z 

kartą charakterystyki produktu. Producent nie ma 
wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego 
zastosowanie do innych celów lub w innych 
warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za 
tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie 

podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta 
jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent 

ani jego upoważniony przedstawiciel nie może 
ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w 
skutek  nieprawidłowego użycia lub przechowywania 
produktu. Producent zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w treści niniejszej karty 
wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji 
wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych 
przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do 
przekazywania informacji technicznych tylko i 

wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. 
Informacje różniące się od informacji zawartych w 
niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie 
pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta 
techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje 
wszystkie poprzedni. 
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