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MYCETOX 04-SL 
Środek grzybobójczy i bakteriobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, 
przeznaczony do stosowania: 
- w ogrodnictwie szklarniowym - do dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów używanych w 
produkcji ogrodniczej  
- w szkółkach leśnych - do dezynfekcji nasion, opryskiwania wschodów oraz dezynfekcji 
pomieszczeń, narzędzi używanych w leśnictwie. 
 
 

MYCETOX “B” 
1. WŁAŚCIWOŚCI 
MYCETOX „B” jest roztworem wodnym, zawierającym w swym składzie czwartorzędowy 
związek amoniowy, kwas borowy i inhibitor korozji. Ma postać bezbarwnej cieczy o 
słabym, lekko drażniącym, przemijającym zapachu. Jest rozprowadzany w postaci 
gotowej do użycia. 
2. ZASTOSOWANIE 
MYCETOX „B” przeznaczony jest do zabezpieczania drewna pod dachem i na otwartej 
przestrzeni przed grzybami pleśni powodującymi, siniznę, rozkład typu brunatnego, 
białego i szarego oraz przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Środek można 
barwić na dowolny kolor dostępnymi powszechnie pigmentami i bejcami wodnymi. 
Drewno stosowane na zewnątrz, narażone na działanie czynników atmosferycznych, po 
zabezpieczeniu preparatem, należy pokryć lakierem lub farbą nawierzchniową. Środek 
praktycznie nieszkodliwy, można go stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi.  
 
 

MYCETOX “M” 
1. WŁAŚCIWOŚCI 
MYCETOX „M” jest gotową do użycia jednorodną, bezbarwną cieczą o słabym, lekko 
drażniącym, przemijającym zapachu. Zawiera w swym składzie czwartorzędowy związek 
amoniowy, kwas borny, inhibitor korozji. 
2. ZASTOSOWANIE 
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MYCETOX „M” przeznaczony jest do stosowania w budownictwie ogólnym do zwalczania 
grzybów pleśniowych na murach i tynkach, także pokrytych farbami klejowymi, 
emulsyjnymi i tapetami. Nieodzowny w renowacji zawilgoconych kuchni, łazienek, pralni, 
starych piwnic oraz całych zabytkowych i przemysłowych budynków. Bardzo skuteczny na 
zewnątrz i wewnątrz obiektów, bez konieczności skuwania tynku. Nie pozostawia żadnych 
plam. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu z mchów i porostów gontów bitumicznych, 
dachówek oraz nagrobków i pomników z granitu, piaskowca itp. Konserwuje płytki 
gresowe na tarasach i balkonach, przywracając im naturalny połysk. Może być stosowany 
jako dodatek do farb, klejów, zapraw tynkarskich. Środek nieszkodliwy, można go  
stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 
 

MYCETOX “S” 
1. WŁAŚCIWOŚCI 
MYCETOX „S” jest roztworem wodnym, zawierającym w swym składzie m.in. 
czwartorzędowy związek amoniowy, kwas borowy i substancje zapachowe. Ma postać 
bezbarwnej cieczy o słabym, miłym zapachu. Jest rozprowadzany w postaci koncentratu 
do rozcieńczenia wodą..  
2. ZASTOSOWANIE 
MYCETOX „S” przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń 
sanitarnych, łazienkowych, pomieszczeń produkcyjnych, warsztatowych, obiektów i hal 
sportowych, basenów kąpielowych, środków komunikacyjnych, itp. Zalecany szczególnie 
tam, gdzie istnieje zagrożenie patogennego działania grzybów, również bakterii typu 
Coccus i Baccilus. Stosowany systematycznie jest gwarancją zdrowego środowiska, 
mieszkania i pracy. 

 

 

PHU DABEST dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe 
towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do 
ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
Producentem..  Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 


