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ANTIGLO 
PREPARAT DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ 
MIKROBIOLOGICZNYCH 

   

 preparat do usuwania zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych 

 do konserwacji konstrukcji murowanych lub 

materiałów budowlanych innych niż drewno 
 preparat glono- i grzybobójczy 

 stosowany wewnątrz i na zewnątrz  

 

ZASTOSOWANIE: 

AntiGLO jest preparatem przeznaczonym do konserwacji 

konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż 
drewno w systemie ANTIGLO FACADE TECHNOLOGY, w wodnych 

roztworach, w ramach obróbki powierzchniowej poprzedzającej 

malowanie, w celu ochrony przed grzybami, glonami, porostami 

i mchami.  

Służy do oczyszczania powierzchni takich jak: kamień, beton, 

cegła, powierzchnie tynków akrylowych, silikonowych, 

silikatowych, mineralnych itp. z infekcji mikrobiologicznej. 

Produkt można również wykorzystywać do wykonywania 

zabiegów czyszczących urządzeń produkcyjnych, takich jak: 
zbiorniki, pompy, linie zasilające itp. 

Wyrób posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw 

bakteriom, grzybom, oraz drożdżom, które mogą powodować 

korozję mikrobiologiczną układów wodnych. Skuteczność 

działania roztworu AntiGLO zależy w znacznej mierze od czasu 

jego działania (wilgotności otoczenia).   

SPOSÓB UŻYCIA: 

Zainfekowane ściany, dachy i inne obiekty można oczyszczać 

wyżej wymienionym roztworem przy pomocy szczotek, pędzli, 

itp.  
Po naniesieniu, preparat należy pozostawić na czyszczonej 

powierzchni (działanie środka 6-24 h). Nie wolno dopuścić do 

wyschnięcia preparatu. Świeżo zaaplikowany preparat 

pozostawić na 20-30 minut, po czym zwilżać delikatnym 

strumieniem myjki wysokociśnieniowej. Właściwe malowanie 

wykonuje się po całkowitym wyschnięciu obiektu poddanego 

oczyszczaniu.   

Konieczne jest, aby zainfekowane powierzchnie najpierw obficie 

zwilżyć preparatem rozcieńczonym w proporcji 1:5, a następnie 
nałożyć preparat, przed naniesieniem kolejnej warstwy (np. 

farby lub gruntu). Środek będzie działał tym lepiej, im dłużej 

będzie poddany obfitemu zwilżeniu i o ile nie dopuścimy do 

szybkiego odparowania środka. W sprzyjających warunkach 

wilgotności względnej (ok. 90%), środek nie odparuje z 

powierzchni elewacji  przez okres około 12-24 godzin. Po upływie 

24 godzin należy usunąć nieaktywny biofilm, którym pokryta 

będzie elewacja. Zabieg usuwania nieaktywnego mikrofilmu 

wykonać należy przy użyciu czystej wody.  

W przypadku występowania bardzo intensywnego nalotu cykle 
powtórzyć.  

Po wyschnięciu (osuszeniu) oczyszczoną powierzchnię można 

zakonserwować w jeden z poniższych sposobów: 

*  jeszcze raz pokryć roztworem AntiGLO >>> podstawowa, 

krótka ochrona, w zależności od jakości wyprawy 

dezynfekowanej oraz otaczającego środowiska  

 *  pokryć dwukrotnie farbą silikonową JOKERFarb-SNZ >>> 

mocna ochrona zapewniona przez biocydy kapsułkowane  

 *  pokryć dwukrotnie farbą silikonową JOKERFarb-nanoSN >>> 
najmocniejsza ochrona, podwójna ochrona biocydowa oraz silne 

właściwości samoczyszczące  

Szczegółowe informacje o preparacie znajdują się w wytycznych 

systemu ANTIGLO FACADE TECHNOLOGY . 

ZUŻYCIE:  

Zużycie wynosi 0,1 – 0,5 l/m2 w zależności od etapu 

zastosowania i stanu podłoża, które poddawane ma być 

konserwacji.  

ZALECENIA: 

Instrukcja określa zakres stosowania wyrobu oraz zalecany 
sposób wykonania prac, ale nie może zastąpić zawodowego 

przygotowania wykonawcy robót. Producent gwarantuje jakość 

wyrobu, natomiast nie ma żadnego wpływu na warunki i sposób 

jego użycia. 

PRZECHOWYWANIE: 

Produkt przechowywać szczelnie zamknięty w oryginalnie 

zapakowanych opakowaniach w temperaturze ok. 20oC. 

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy z biocydem. 
OKRES PRZYDATNOŚCI: 

Czas przechowywania produktu wynosi 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

OPAKOWANIA: 

Kanister 5 litrów, 108 szt. na palecie, 540 litrów. 

DANE TECHNICZNE: 

Skład Kombinacja chloru 

benzalkoniowego (BAC), 

oktyloizotiazoliny (OIT) 

Zapach łagodny, 

charakterystyczny 

pH ok. 5,5 

Gęstość (20oC) 1,0 g/cm3 

Stabilność stabilny w środowisku o 

pH 4-10 oraz w temper. do 

60oC 

Rozpuszczalność rozpuszczalny w wodzie 

Zużycie 0,1 – 0,5 l/m2 

 


