
GLON CLEANER  
 
Środek do zwalczania i zabezpieczania 
przed glonami, mchami i porostami. 
 
Specjalistyczny środek przeznaczony do stosowania na podłożach: kamiennych, ceramicznych, 
mineralnych bitumicznych, drewnianych oraz na innych materiałach. Zwalcza glony tworzące 
niebezpieczne śliskie powierzchnie tarasów, schodów, kostki brukowej itp. Zalecany do czyszcenia 
pomników i nagrobków. Doskonale usuwa brud z każdej powierzchni kamiennej, jest bezpieczny dla 
kamienia. 
 
Sposób u życia:  powierzchnie obficie spryskać preparatem lub nanieść go pędzlem. po 24 godzinach 
usunąć resztki obumarłych roślin szczotką, szpachelką itp., a następnie spłukać czystą wodą. Czyste i 
przeschniete powierzchnie ponownie spryskać preparatem w celu zabezpieczenia przed ponownym 
obrastaniem. Pozostałe prace można wykonywać po dwóch dniach. 
Zawiera chlorek didecylodimetyloamoniowy 9g/l, środki modyfikujące, woda. Preparat w postaci ciekłej, 
gotowy do użycia. 
Wydajno ść: 10 m2 / l. 
 
Produkt profesjonalny 
 
Dystrybutor Gabra Gruppo  
tel.: 22 353 98 22, 22 371 40 37 
www.b-chem.pl, info@gabragruppo.com 
 
Uwaga. 
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 
- Działa drażniąco na oczy i skórę 
- W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody 
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę 
- Pomieszczenie wietrzyć ok. 24 godz. do zniknięcia charakterystycznego zapachu 
 
Specialized agent for use on surfaces: stone, ceramic, bituminous minerals, timber and other materials. 
Combats algae forming terraces dangerous slippery surfaces, stairs, paving, etc. Recommended for 
czyszcenia monuments and gravestones. Removes dirt from any surface stone, it is safe for stone. 
 
Directions: preparation surfaces or spray generously apply it by brush. after 24 hours to remove the 
remains of dead plants with a brush, spatula, etc., and then rinse with clean water. Przeschniete surfaces 
clean and re-spray formulation to protect against re-fouling. Other works can be carried out after two days. 
It contains didecyl dimethyl ammonium chloride 9g / l, modifying agents, water. Preparation in liquid form, 
ready to use. 
Coverage:  10 m2/l. 
 
Professional product. 
 
Caution. 
- Keep out of childrens reach 
- Irritating to eyes and skin 
- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water 
- In case of ingestion do not induce vomit, call immediately for a doctor immediately and show him the 
label 
- Ventilate the room about 24 hours. to the disappearance of the characteristic odor 


