Technický list 06.82 Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem
Výrobek

Vlastnosti

Je jednosložkový fungicidní, desinfekční a sanační přípravek. Působí
likvidačně i preventivně proti plísním, mikroskopickým vláknitým houbám,
řasám, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím.
þ Vysoce účinné likvidační schopnosti;
þ Bez obsahu těžkých kovů a organických rozpouštědel;
þ Účinná prevence proti plísním, houbám, lišejníkům a bakteriím;
þ Účinná likvidace plísní, bakterií, kvasinek, lišejníků, řas,
vláknitým mikroskopickým houbám;
þ Okamžitě a snadno použitelný;
þ Odolný povětrnostním vlivům;

Použití

- Sanace, fasád, stěn, omítek, střech, chodníků, zahradní architektury,
pomníků a náhrobků;
- Ideální likvidace plísní ve vlhkých prostředích jako koupelny, prádelny,
kuchyně, okolo van, umyvadel, sprch apod.;
- Odstranění plísní, hub, řas, lišejníků, bakterií z rohů stěn, stropů,
oken, dveří apod.;
- Vhodný pro exteriér i interiér;

Balení
Barva

Rozprašovač 0,5 litrů, náhradní náplň 0,5 litrů, kanystr 5 litrů
Růžová

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
pH
Ředění
Tepelná odolnost
Aplikační teplota
Doba působení
Doba schnutí
Spotřeba
Skladovatelnost

g/ml
°C
°C
min.
hod.
l/m2
měsíce

organické a biologicky aktivní látky
kapalina
1,01
3,0 – 5,0
neředí se
+5
(Nesmí zmrznout!)
+5 / +30
30 – 60
12 – 24
0,1 – 0,5
12
(při teplotách od +5°C do +35°C)

Omezení

Likvidátor plísní je možné přidávat na zvýšení účinnosti jen do vodou
ředitelných nátěrových hmot.

Podklad

Plíseň z napadeného materiálu neodstraňovat za sucha (z důvodu rozptýlení
výtrusů).
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Pokyny

Povrchová ochrana

Napadená místa se musí mechanicky očistit kartáčem, špachtlí, talkovou
vodou apod. Plísně a houby by se neměly odstraňovat za sucha, aby nedošlo
k rozptýlení nebezpečných výtrusů.
Po odstranění zdroje vlhkosti (vlhký plesnivý povlak) realizujeme aplikační
nátěr. Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem aplikujeme na napadenou
plochu štětcem nebo stříkáním a necháme až 60 minut působit. Po této době
je nutné odstranit plíseň mechanicky (např. oškrábnutím) a povrch omýt čistou
vodou a nechat uschnout. Při odstraňování plísní z nátěrů nutno odstranit
současně i původní nátěr. Při silném napadení plísní a v exteriéru je nutné
postup opakovat.
Po vyschnutí (min. 24 hod.) lze ošetřenou plochu opatřit malířskými,
fasádními nebo impregnačními nátěry.
Pro zvýšení účinnosti doporučujeme Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem
přidat do vodou ředitelných nátěrů podle uvedených poměrů ředění.
Dřevo lze ošetřit ochrannými nátěry, BASIC, PROFI a PLUS.
Plochy v exteriéru, které se nebudou dekorativně upravovat, je potřeba
naimpregnovat např. výrobkem Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI.

Upozornění
Čištění

Při napadení omítek je nejdříve nutné odstranit zdroje vlhkosti a až potom
následně zahájit sanaci.
Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 06.82».

Aktualizace

Aktualizováno dne: 09.02.2012

Vyhotoveno dne: 27.12.2005

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a
předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován,
ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče
vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití
vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

