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KARTA TECHNICZNA 
 

 
 
DYNASIL® RENOWAL TOR 
 

ZWALCZANIE GLONÓW, MCHÓW, POROSTÓW I PLEŚNI 

 

Skoncentrowany, wodny preparat do usuwania i rozpuszczania                    

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego takich jak: 

mchy, porosty, pleśń, grzyby.  

Zawiera specjalne rozpuszczające dodatki oraz związki powierzchniowo-

czynne o doskonałych właściwościach czyszczących. 

 

 

 

 
DYNASIL® RENOWAL TOR jest nowoczesnym, samoczynnie działającym 

preparatem przeznaczonym zarówno do zmywania zanieczyszczeń pochodzenia 

organicznego jak i zabezpieczania materiałów przed ich powstawaniem.  

Naniesiony na powierzchnie samoczynnie rozpuszcza zabrudzenia, które 

następnie bez problemu można spłukać wodą. 

 

Nie zawiera substancji żrących, chloru ani rozpuszczalników organicznych, nie 

powoduje korozji metali, neutralne pH pozwala na zastosowanie zarówno na 

materiałach wrażliwych na działanie kwasów jak i mocnych zasad. 

Odpowiedni do usuwania zabrudzeń ze wszystkich powierzchni zewnętrznych jak 

schody, tarasy, dachy, ścieżki, ogrodzenia wykonane z kamienia, gresu, betonu, 

tynków, jak również materiałów tekstylnych drewna, tworzyw sztucznych i metali. 

 

Nie pozostawia smug i zacieków ani wyczuwalnego zapachu dlatego jest idealny 

do stosowania wewnątrz pomieszczeń w kuchniach czy łazienkach. 

 

 

 
 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

 

• Samoczynnie działanie 

• Brak zapachu 

• Nie powoduje korozji materiałów metalowych 

• Neutralne pH, bezpieczny dla wszystkich materiałów 

• Do wewnątrz i na zewnątrz 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

 
OPAKOWANIA: 

Butelka 1 L 

Kanister 5 L 
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SPOSÓB UŻYCIA 

 
Nanoszenie preparatu:  

Preparat nanieść przez polewanie przy pomocy konewki, natryskowo przy pomocy 

opryskiwacza ogrodowego lub nasączając powierzchnię przy pomocy pędzla lub 

wałka. Dla skutecznego działania bardzo istotne jest wystarczająco mocne 

nasączenie powierzchni przeznaczonej do czyszczenia. 

 

Rozpuszczanie istniejących zabrudzeń 
Na powierzchnie twarde o niskiej chłonności takie jak granit, pyłki ceramiczne, 

klinkier produkt można nanosić w postaci koncentratu. Na powierzchniach o dużej 

chłonności produkt najlepiej rozcieńczyć z wodą w stosunku ok. 1:3 do 1:5                        

i dokładnie nasączyć czyszczone powierzchnie.  

 

Nasączoną powierzchnię bez spłukiwania należy pozostawić na kilka dni aby 

produkt mógł skutecznie zadziałać. Po tym czasie pozostałe zabrudzenia spłukać 

wodą lub w razie konieczności przeszorować szczotką lub użyć myjki ciśnieniowej.  

 

Lepsze efekty można uzyskać przy obfitym nasączeniu powierzchni nawet wtedy 

gdy produkt jest stosowany w postaci rozcieńczonej, niż zastosowanie produktu                   

w postaci koncentratu bez mocnego nasączenia powierzchni. 

 

Stosowanie zapobiegawczo 

Dla miejsc narażonych na powstawanie zazielenień, mocno zacienionych                        

z utrzymującym się dużym zawilgoceniem DYNASIL® RENOWAL TOR może być 

stosowany profilaktycznie  w celu ochrony przed nawracaniem zazielenień. 

Zalecane rozcieńczenie 1:2.  

 

Bieżące utrzymanie powierzchni 

Dynasil Renowal TOR posiada doskonałe właściwości myjące i może być 

stosowany jako samodzielny dodatek do wody przy zmywaniu np. tarasów czy 

balkonów. Zalecane rozcieńczenie 1:10  

Preparat może być stosowany na powierzchniach impregnowanych, nie wpływa 

negatywnie na pogorszenie ich właściwości. 

 

 

 Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z roślinami lub spłukać je dużą ilością 

wody. Nie stosować w temperaturze powyżej 25°C, ponieważ wysychając zbyt 

szybko, produkt niedostatecznie wnika w czyszczoną powierzchnię.  

 

 

WYDAJNOŚĆ 

 
W zależności od techniki nakładania i rozcieńczenia 1L koncentratu wystarcza od 

40 do 100m2  
 
 
PRZECHOWYWANIE 

 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych      

i chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem. Okres przydatności do 

użycia – 36 miesięcy od daty produkcji. 
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WSKAZÓWKI BHP  

 
Wszystkie prace ze środkiem czyszczącym DYNASIL RENOWAL TOR należy 
wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy 
stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski 
zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne 
wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje 
nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na 
warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt 
consil@consil.com.pl  

Aktualna wersja karty technicznej produktu 
znajduje się na www.consil.com.pl 

 

 

 
 
Nowoczesne środki ochrony budowli 


