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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Tak & Markrent 5 litrai

Benders samanų valiklis - Priemonė skirta 
samanų naikinimui.

Tinka visų tipų paviršiams, t.y. tinkuotiems fasadams, 
dekoratyvinių plytų mūrui, betoninėms ir klinkerio 
trinkelėms, akmeniui, medinėms terasoms, įvairioms 
stogų dangoms, markizėms, plastikui ir kt. 

Savybės:
· Panaudojus Benders Tak&Markrent sąmanų 
 valiklį, šios priemonės rezultatas ant apdirbamo  
 paviršiaus pasimato po kelių savaičių.
· Priklausomai nuo apdorojamo  paviršiaus 
 medžiagos ir jos savybių, panaudojus  
 priemonę ant paviršiaus augalai neauga apie  
 3-4 metus.
· Neturi įtakos statybinės medžiagoms.

Naudojimas
Apdorojamas paviršius tepamas dažymo teptuko ar 
volelio pagalba arba purškiamas slėginiu purkšuvu 
stipria srove, kol taps šlapias. Priemonės nerekomen-
duojama naudoti ant sušalusių ir drėgnų paviršių, 
taip pat jei per artimiausias 12 val. numatomas lietus. 
Panaudojus priemonę ant atvirų paviršių, pvz: stogo, 
likučiai išnyksta savaime, jų nuplauti nereikia. Ver-
tikalius paviršius pvz: fasadus daugeliu atveju reikia 
plauti kol išnyksta likučiai. Prieš plaunant paviršių, 
jį apdirbus su Benders samanų valikliu, reikia palikti 
parai, kad preparatas įsigertų.

Gėlynus rekomenduojama uždengti, nes priemonė 
įtakoja augalų chlorofilą. Laikyti šiltoje patalpoje. 
Pakuotė rūšiuojama kaip kietas plastikas. Negalima 
pilti ant sodo augalų ir į vandens telkinius. Jei ant sto-
go ar fasado yra dideli samanų kuokštai, prieš apdir-
bant su Benders samanų valikliu, reikia juos pašalinti. 
Dirbant slėginiu purkšuvu, rekomenduojama dėvėti 
kaukę, nes preparatas erzina kvėpavimo takus, ir su-
kelia čiaudulį. Taip pat būtina naudoti apsaugines 
pirštines ir akinius.

Artikelinformation 
Svoris 5,0 kg
Aktyvus ingredi-
entas 

N-alkilbenzildimetilamonio chloridas
(C8-C14) 80 g/l

Kita informacija Laikyti šiltoje patalpoje. Pakuotė rėšiuojama 
kaip kietas plastikas.

Prekės kodas 098500
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Paruošimas: 1 dalis priemonės skiedžiama su 4 dali-
mis vandens.
Išeiga: 5 litrų paruošto tirpalo užtenka 25 m2. (1 l 
paruošto tirpalo užtenka 5-6 m2).
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