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Sime-Plast 
Preparat do 
zwalczania glonów 
 

 
 

 

Produkt o działaniu glonobójczym, stosowany w celu 
konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, 
konstrukcji murowych lub materiałów budowlanych 
innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje 
budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, 
wapienie, kamienie, itp. materiały. 

Przeznaczenie: użytek powszechny 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. 
Powierzchnie zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba 
umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno 
związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu obficie 
nanieść produkt na powierzchnie aż do całkowitego jej 
zwilżenia, np.: za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub 
gąbki i pozostawić na co najmniej 6 - 12 godzin. 
Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się 
gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy 
wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby po 
całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się 
powtórnie zastosowanie produktu. Dalsze prace (np. 
malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej 
aplikacji produktu biobójczego.  

PRZECHOWYWANIE  

Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w suchych wentylowanych 
pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, 
optymalnie w temperaturze 10-35°C; chronić przed 
mrozem. Termin ważności: 12 miesięcy od daty 
produkcji podanej na opakowaniu. 

UWAGI OGÓLNE 

Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: zdjąć 
zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć 
dokładnie woda z mydłem. Skonsultować się z lekarzem 
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W 
kontakcie z oczami: wypłukać obficie dużą ilością wody 
(10 - 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła 
kontaktowe. Skontaktować się z lekarzem okulistą w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W 
przypadku spożycia: w przypadku połknięcia wypłukać 
usta wodą. Nie wywoływać wymiotów! Nigdy nie 
podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. 
Skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu droga 
oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże 
powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Skonsultować się z 
lekarzem w przypadku niepokojących objawów. 
Postępowanie z odpadami: zawartość pojemnika jak i 
pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych 
pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. 
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ZALECENIA BHP 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki 
ostrożności. H412 Działa szkodliwie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P501 
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio 
oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z 
krajowymi przepisami. EUH208 Zawiera 2-
oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. 

Pozowlenie na obrót produktem biobójczym nr 8218/20 

 

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

IC 1301 1 l 6 szt. 480 szt. 

IC 1305 5 l 1 szt. 114 szt. 
 

 

 

 

 

 

DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: (25)685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach 
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik 
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych 
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej 
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że 
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu 
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 
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