
 

  
     

 

 

 

 

Biotol home 
Засіб проти цвілі 
 

 Концентрат 1:20. 
 

 

     
 

Опис 

Властивості 

Ефективний засіб проти цвілі. 

 
 Концентрат 1:20. 
 Очищає від мікрофлори (цвілі, моху, лишайників і водоростей) пофарбовані, кам'яні, бетонні, 

керамічні, дерев'яні та інші поверхні. 
 Знищує цвіль, запобігає появі цвілі. 
 Не містить сполуки ртуті та інших важких металів. 

 Без запаху. 
 Не перешкоджає природному диханню поверхонь. 

Призначення 

Для очищення від цвілі, моху, лишайників і водоростей: забарвлених, кам'яних, бетонних, керамічних, 

дерев'яних та інших поверхонь. Для знищення цвілі і профілактики її появи. Застосовується в приміщеннях з 
підвищеною вологістю: ванні кімнати, кухні, пральні, а також для обробки фасадів і віконних рам, цоколів 
будівель, карнизів, балконів і т. д. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь для 

нанесення 

Кам'яні, бетонні, оштукатурені, цегляні та інші пористі поверхні, а також пофарбовані, керамічні і дерев'яні 

поверхні. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка 
поверхні 

Поверхня повинна бути сухою, ретельно очищеною від неміцного матеріалу,  матеріалу, що 

обсипається і відшаровується, спор мікроорганізмів, бруду і пилу. За необхідності можна 
використовувати піскоструминне очищення і миття під тиском. 

Застосування 

Для профілактики і знищення цвілі. Концентрат Biotol home 1:20 розбавити водою (1 частина концентрату на 
20 частин води). Розчин рясно, до утворення мокрого шару наносити на поверхню м'якою щіткою, губкою або 
розпилювачем за температури навколишнього повітря та основи від +5ºС до +30ºС.  Розчин наносити за 
кілька проходів, один за одним. На вертикальні поверхні для запобігання патьоків розчин наносити знизу 



 

 

 

вгору, добре розподіляючи по поверхні. На поверхнях, сильно заражених цвіллю, процедуру повторити 
через 10-15 хв. 

Під час нанесення слід уникати попадання засобу на поруч розташовані предмети. Якщо поблизу 
знаходяться рослини, квіти, городні культури, трава і чагарники, їх слід закрити поліетиленовою плівкою. При 
зовнішніх роботах уникати дощової або туманної погоди. Через 1-2 доби поверхню, на якій знаходилися 

зростання (цвіль, грибок, тощо), ретельно очистити скребком, твердою щіткою або губкою. Для профілактики 
повторного виникнення біологічних забруднень поверхню після механічного очищення слід обробити 
засобом Biotol home 1:20 ще раз. Перед фарбуванням і шпатлюванням поверхня повинна бути просушена 

не менше доби за нормальних умов. Оброблена деревина повинна бути просушена і відповідати 
рекомендаціям по вологості деревини для подальшої обробки лакофарбовими матеріалами. 

Колір Безбарвний. 

Витрата До 4 м. кв/л розведеного концентрату при обробці поверхні. Упаковка 0,33 л - на 13-26 м2 поверхні. 

Час висихання 
Подальшу обробку поверхні (ґрунтування і фарбування) проводити після її висихання, але не менше ніж 

через 24 години. 

Робочі 
інструменти 

Пензель, валик, губка, розпилювач. 

Очищення 

інструментів 
Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад Четвертинні амонієві солі, добавки, вода. 

Інформація 

Морозостійкість Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки від дати, зазначеної на упаковці. 

Умови зберігання  
Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5ºС до + 25ºС. 
Берегти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи  

При роботі слідувати загальним правилам гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в 
робочому одязі, рукавицях. Носити захист очей або обличчя. Зберігати в недоступному для дітей місці 
Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру. При попаданні в очі і на шкіру промити водою, при необхідності 

звернутися до лікаря. Містить біоцид. Шкідливий для навколишнього середовища і гідробіонтів. Не виливати 
в каналізацію, водойми і ґрунт. Склад є пожежо - і вибухобезпечним. 

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

Щільність 1,0 кг/л. 

Об'єм/маса 0,33 л 

 

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 №04 від 05.08.2021. 


