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SAMBLIKU HÄVITAJA               Tootekood 5040 

ÜLDINE Veepõhine kahjuritõrjevahend mikroobide kasvu lõpetamiseks 
katusepindadel. Hävitab tõhusalt sambla, punasambliku, vetikad, 
seeneniidistiku, hallituse ja muud pindadelt kahjulikud kasvud. Ainel 
on kaks kasutusotstarvet.  

1.Peale hoolikat pesemist kanda peale enne pinnatöötlust. Aine 
hävitab mütseeli ja eoste kasvu, mis kahjustavad poorset 
katusepinda. Toimeaeg vähemalt üks päev enne lõplikku 
pinnatöötlust. Puhastatud pinnale on soovitatav kasutada Soledo 
Betoon-ja tellispindade impregneer ainet.                                                                         

2.Ennetavalt pinnale jätma. Seda kasutatakse kasvu hävitamiseks, 
ennetamiseks ja aeglustamiseks. Hävinud lahtine taimestik uhutakse 
vihmaga minema. 

pH 12,5

KASUTUSKOHAD Eriotstarbeline aine, mis sobib katusekattematerjalidele nagu tellis, 
betoon, kivi, mineriit, vilt, bituumen, plekk kui ka klaas ja valguskatted

KASUTUSJUHEND Enne lahuse pealekandmist eemaldada lahtine praht. Vajadusel 
pintseldage pinnalt kergesti eralduvat kasvu või kasutage lehepuhurit, 
paksud kasvukihid võivad vajada survepesu. Kandke lahjendatud lahus 
survepurgi või madalsurvepritsiga. Enne aine pealekandmist tuleb 
jälgida, et töödeldav pind ja taimestik oleksid võimalikult kuivad. 
Lahust kantakse ohtralt, taim ja substraat peaksid olema kogu 
ulatuses märg. Aine on mõjunud siis, kui kasv on pruunikaks 
muutunud. Olenevalt kasutusviisist jäetakse ainel kauakestev toime 
või enne pinnatöötlust ööpäevaks, et peale hoolikat pesu puhtale 
katusepinnale mõjuda. Töötlemistemperatuur üle +5 °C. Soovitatav 
töötlemisilm on pilvine. Soovitame katta lähedalasuvad istutused jms. 
Viltkatustel ei ole soovitatav kasutada survepesurit.

LAHJENDAMINE • 1:4 Tellis, betoon ja kivipinnad 

1 L pudelist saab 5 L valmis lahust, mille kulu on ca´ 20–50 m² 

• 1:8 Plekk, klaas ja valguskate 

 1 L pudelist saab 9 L valmis lahust, mille kulu on ca´ 35–90 m²
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AINEKULU Ainekulu sõltub pinna poorsusest, sambliku hulgast ja 
kasutuseesmärgist; pealekandmiseffekt enne kaitsvat töötlemist või 
pinnale jätmisest.

PAKEND 1 L, 5 L ja 20 L

SÄILITAMINE Hoida jahedas, hapetest eemal.  

Anumat tuleb hoida tihedalt suletuna kuivas ja ventileeritavas kohas.  

Avatud anumad tuleb sulgeda hoolikalt ja säilitada püstises asendis. 

OHUTUSTEAVE Vaata ohutuskaarti

LISAINFO
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