
Steryl San



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

STERYLSAN firmy OIKOS jest środkiem uzdrawiajacym i dezynfekującym 
przeznaczonym na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zaatakowane przez pleśń i 
glony. Zawarte w nim substancje czynne działają skutecznie na wszystkie rodzaje 
drobnoustrojów. Wnikając głęboko w ścianę STERYLSAN, zachowują swe własności 
przez dłuższy czas, nie wypłukuje się ani nie rozpuszcza w wodzie. 

SPOSÓB NAKŁADANIA 

Podłoża już zaatakowane przez pleśń czy glony starannie oczyścić i zdezynfekować 
przy pomocy środka SterylFix firmy OIKOS. Następnie w celu całkowitego 
“uzdrowienia” ściany pędzlem lub wałkiem nałożyć warstwę nierozcieńczonego 
środka STERILSAN. Odczekać około 6÷8 godzin, by środek zadziałać również w 
głębi ściany, po czym przystąpić do malowania. 

PODSUMOWANIE 

Zaatakowaną przez glony lub pleśń powierzchnię oczyścić i zdezynfekować 
środkiem STERYLFIX firmy OIKOS, po czym, w celu całkowitego “uzdrowienia” 
ściany, pędzlem lub wałkiem nałożyć warstwę środka STERILSAN. Całość prac 
należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami.

 
DANE TOKSYKOLOGICZNE 

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie 
wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne 
metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników 
wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania 
powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiejkolwiek 
możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i 
może być uznany za całkowicie bezpieczny.
Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków 
ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków 
przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, 
przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo 
wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: 
piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe. 



DANE TECHNICZNE WYROBU

 PRZECHOWYWANIE
+3°C ÷ +36°C, wrażliwy na mróz

LEPKOŚĆ
Płynny

REAKCJA NA OGIEŃ
Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże

BARWA
Przezroczysty, białawy

 
SKŁAD
Ekologiczna substancja czynna z wodą

CIĘŻAR WŁAŚCIWY
1 kg/l ±3%

pH
12

 
 

 

 
 

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

 TEMPERATURA NAKŁADANIA
+5°C ÷ +36°C przy wilgotności względnej nie 
wyższej niż 80%

PONOWNE NAKŁADANIE
8-12 godzin w temperaturze 20°C i wilgotności 
względnej 75%

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą

 
ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI
Gotowy do użytku

WYDAJNOŚĆ
8 ÷ 10m²/l

NARZĘDZIA
Pędzel, wałek

 
 

 
 

 

 




