
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GROVER AM1 

ANTI-MOULD 

Засіб для знищення водоростей, цвілі,  

мохів та лишайників 

 

 Знищує мікрофлору. 

 Для мінеральних поверхонь та деревини. 

 Водорозріджуваний.  

   

        

Опис 

Якості Засіб для знищення водоростей, цвілі,  мохів та лишайників. 

 Ефективно знищує мікрофлору. 

 Добре всмоктується у поверхню. 
 Водорозріджуваний. 
 Не змінює колір оброблюваної поверхні. 

 Не містить сполуки ртуті і інших важких металів. 
 Практично без запаху. 
 Паропроникний. 

 Для внутрішніх і зовнішніх робіт. 

Призначення Засіб із ефективною дією для знищення та профілактики мікрофлори (водоростей, цвілі,  мохів та 
лишайників). Використовується для профілактичної обробки поверхонь перед фарбуванням будь-якими 
типами лакофарбових матеріалів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Для обробки бетонних, кам'яних, керамічних, мінеральних, дерев'яних, пофарбованих та інших поверхнях. 
Для обробки поверхонь в приміщеннях з підвищеною вологістю: пральні, кухні, ванні кімнати тощо. Засіб 



 

 

також застосовується для обробки віконних рам та зовнішніх стін, цоколів будинків, балконів, карнизів, 
черепичних та  шиферних дахів та інше, архітектурних і меморіальних пам'ятників, огорож тощо під час 

реставрації та догляду. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня має бути сухою, механічно очищеною від неміцного матеріалу, спор мікроорганізмів,  олії (жиру), 
бруду і пилу. 

Використання Готовий до використання. Перемішати. Засіб рясно нанести на поверхню, уражену мікроорганізмами за 
температури  більше +5ºС. Уникати потрапляння засобу на розташовані поруч предмети. Рослини закрити 
плівкою. Через 1-2 доби (при зміні кольору виростань) поверхню очистити шкребком, жорсткою щіткою або 

губкою. Для профілактики поверхню обробити засобом Grover AM1 ще раз. Перед фарбуванням або 
шпаклюванням оброблену поверхню просушити не менше доби за нормальних умов. 
Засіб  Grover AM1 не рекомендовано наносити під час дощу та туману без використання спеціальних 

плівкових огороджень, які обмежують атмосферні впливи. 

Колір Прозорий, безбарвний. 

Витрата 4–8 м²/л. Витрата залежить від типу поверхні. 

Час висихання 24 години за температури +20°С та відносної вологості повітря 65 %. У разі зниження температури повітря 
та більш високої вологості повітря час висихання збільшується. 

Робочі інструменти Пензель, валик, губка, розпилювач. 

Очистка інструментів Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад Четвертинні амонієві солі, добавки, вода. 

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійкий під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати у непошкодженій оригінальній герметично закритій тарі за 
температури від +5ºС до + 25ºС. Не піддавати заморожуванню та дії прямих сонячних променів. 

Засоби безпеки Подразнює. Зберігати в недоступному для дітей місці. При роботі виконувати загальні правила гігієни 
праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавичках. При потраплянні в очі і на 

шкіру промити водою. Шкідливий для довкілля та гідробіонтів. Містить біоцид. Не виливати у каналізацію, 
водоймища і на ґрунт. Засіб є пожежо- і вибухобезпечним. 

Утилізація Залишки продукту здати на звалище шкідливих відходів, тару – на звалище. 

Об’єм/маса 0,5 л (0,5 кг) – 1 л (1 кг) 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 

Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, 
заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний 
опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції 
Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову 
інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №03 від 27.03.2019. 


