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METODY UŻYCIA są uzależnione od stopnia porostu! 

 

Powierzchnie lekko porośnięte na zewnątrz i wewnątrz 
W początkowej fazie rozwoju, porosty są widoczne w postaci 
lekko zielonego nalotu i wtedy można je usunąć na dwa sposoby:   
 

 EFEKT SAMOCZYNNY – nanieść koncentrat BPS 7111 na 
obszar porostu przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo i 
bez dalszych czynności pozostawić do wyschnięcia. Z uwagi 
na biologicznie czynny charakter, BPS 7111 samoczynnie 
„konsumuje” porosty, które zanikają na powierzchni w 
ciągu 1-7 dni, w zależności od warunków atmosferycznych.                                                       
 

 EFEKT NATYCHMIASTOWY - rozcieńczyć BPS 7111            
z wodą w stosunku 1 do 3, a następnie roztwór nanieść 
na obszar porostu przy użyciu pędzla, wałka lub natry-
skowo i pozostawić na ok. 30 minut - w razie potrzeby 
powtórzyć aby w tym czasie powierzchnia była wilgotna. 
Następnie, porost zmyć z powierzchni:                                                                          
- na zewnątrz przy użyciu myjki ciśnieniowej, najlepiej 
ciepłą wodą pod ciśnieniem 70 - 100 bar (tynk - kamień)                                           
- wewnątrz przy użyciu miękkiej szczotki z ciepłą wodą.   
 

 Po zlikwidowaniu porostów warto zabezpieczyć powierzchnię 
przed ich ponownym rozwojem, aplikując pędzlem lub             
wałkiem 2 warstwy koncentratu BPS 7111 po metodzie     
„samoczynnej” i 3 warstwy po metodzie „natychmiastowej”                   
Każdą warstwę nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. 
 

Powierzchnie mocno porośnięte na zewnątrz 
 

 Do usunięcia intensywnych, ciemnych porostów, najlepiej użyć 
odpowiedniego środka ogólno-czyszczącego, ponieważ zwykle 
oprócz porostów, elewacja jest mocno zabrudzona. W tym celu 
na tynkach można użyć środka BPS 7103 lub TCS Reno 12, 
natomiast na pow. kamiennych BPS 7105 lub TCS Reno 14.          
Po ich naniesieniu i odczekaniu do reakcji, należy zmyć porosty 
wraz z innymi zabrudzeniami przy użyciu myjki ciśnieniowej.                               
Szczegóły użycia w/w środków w instrukcjach technicznych!  
                     

 Uwaga! - jeżeli po usunięciu porostów elewacja będzie 
zabezpieczana przed ich ponownym rozwojem, należy staran-
nie wypłukać z niej resztki środków czyszczących o wysokim 
odczynie (pH 13-14) aż do uzyskania neutralnego pH, lub           
użyć w tym celu preparatu BPS 7315. Zabieg ten eliminuje 
ryzyko niepożądanych reakcji z wykonanym zabezpieczeniem!    
 

 Zabezpieczenie przed porostami należy zawsze wykonać jako 
finalny etap, po ewentualnym malowaniu, hydrofobizowaniu 
elewacji oraz gdy jest sucha i technologicznie utwardzona, 
nanosząc pędzlem/wałkiem 3 warstwy koncentratu BPS 7111. 
Każdą z warstw aplikować po wyschnięciu poprzedniej.    

 

Powierzchnie mocno porośnięte wewnątrz pomieszczeń 
 

 Usunąć mechanicznie wierzchnie warstwy porostu, a resztki 
doczyścić przy użyciu środka TCS Reno 12 lub Reno 14.  
Szczegóły użycia w/w środków w instrukcjach technicznych!  
  

 Do zabezpieczenia przed ponownym rozwojem porostów 
stosuje się 3 warstwy koncentratu BPS 7111, które nanosi się 
zawsze na suchą i ewentualnie pomalowaną powierzchnię, 
(jeżeli zaszła taka konieczność po czyszczeniu np. na tynku)                         
Każdą warstwę nakłada się po wyschnięciu poprzedniej.   

 
ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

 0,1 litra/m2 na 1 warstwę koncentratu (efekt samoczynny) 
 0,05 litra/m2 na 2 aplikacje roztworu (efekt natychmiastowy)  
 0,2–0,3 litra/m2 na 2/3 warstwy koncentratu (zabezpieczanie) 

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe. 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: płyn 
 pH = ~ 10 
 Zapach: słabo wyczuwalny, charakterystyczny 

 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed nadmiernym nagrzaniem! 
Trwałość użytkowa 24 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Używać standardowej odzież ochronnej, w tym podczas nanoszenia 
środka okularów, maski i rękawic nitrylowych, a przy spłukiwaniu 
pod ciśnieniem osłony oczu i twarzy np. przyłbicy. 
 

OZNAKOWANIE                        PRODUCENT  
 

Produkt podlega TRION TENSID AB 
regulacji przepisom   Uppsala, Szwecja 
transportowym ADR. www.trion.se       

 

Działa żrąco/drażniąco w kontakcie ze skórą, niebezpieczny dla oczu!     
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu! 

      

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykolo-
gicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu             
i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA  
 

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 
produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 
 Tel +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wew. nr 9 
 GSM 602 29 34 86, 602 33 40 70, 602 729 064, 692 676 403 
 e-mail: biuro@ags.info.pl website: www.ags.info.pl 
Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu BPS®                    
oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 01.02.2020r  
zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej 
aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy  
użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby,              
w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do 
optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe 
zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań  
i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

Produkt przeznaczony do usuwania porostów mchów, pleśni, alg, grzybów oraz do zabezpieczania powierzchni przed tym zjawiskiem.  
Oparty na bazie żywych, niepatogennych kultur bakterii, które żywią się mikroorganizmami tworzącymi porosty, eliminując ich rozwój.  
Może być używany na wszystkich rodzajach materiałów-powierzchni nasiąkliwych, jak np.: tynki, beton, kamienie naturalne, ceramika, 
gont itp., zarówno na zewnątrz jak też wewnątrz pomieszczeń. Jego głównym obszarem zastosowania są północno-zachodnie elewacje 
budynków, pomników, murów, dachów oraz wnętrza budynków, gdzie na wskutek słabego nasłonecznienia (a przez to gromadzenia się 
wilgoci) mikroorganizmy tworzą charakterystyczny „zielonkawy nalot”, a w skrajnych przypadkach wyraźny porost grzybów i pleśni.  
BPS 7111 stosuje się w dodatnich temperaturach, z wykorzystywaniem kilku zróżnicowanych metod, uzależnionych od intensywności 
porostu i przy współpracy z innymi środkami BPS 7103, 7105, 7315, TCS Reno 12 i Reno 14. Produkt podlega naturalnej biodegradacji.  
Trwałość jego zabezpieczenia przed porostami wynosi od 3 do 5 lat, w zależności od indywidualnych warunków terenowych obiektu.  


