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MYKOL S 
  

Speciální sanační fungicidní, algicidní a baktericidní přípravek na stavební 

materiály. Jako biocidní výrobek je určený také pro malospostřebitelé. 
 

Charakteristika: 

 okamžitě použitelný – neředí se 

 likviduje plísně, houby, řasy, mechy, lišejníky, kvasinky a bakterie 

 pro interiéry i pro sanaci ve venkovním prostředí 
 

Příklady použití: 
✓ sanace zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů od plísní, hub, řas, 

mechů, lišejníků, kvasinek nebo bakterií 

✓ ošetřování cihlového zdiva, vápenných a vápno-cementových omítek 
✓ zneškodňování plísní ve vlhkých prostorách, na koupelnových stěnách, okolo van, 

umývadel, kuchyňských linek, oken dveří apod.  
 

 

Technická data: 
Báze:  biocidně aktivní organické látky    

   Konzistence:  nažloutlá kapalina     

Měrná hmotnost: 1000 kg/m3 

Mísitelnost:  voda 

   Hodnota pH:            4 – 6 (1 % vodný roztok) 
Dávkování / l: 0,1 – 0,5 litru/m2 podle savosti podkladu 

   Aplikační teplota: > +5 °C 
    

Nanášení:   Štětkou nebo nízkotlakým postřikem. 
Příklad aplikace:  Plísni napadenou omítku nejprve zajistit proti vnikání srážkové vody, 

případně vzlínavé vody vinou vadné hydroizolace. Po odstranění zdrojů 
vlhkosti se provede na napadenou plochu aplikační nátěr a nechá se 

působit po dobu asi 1 hodiny. Po této době je nutné mechanicky 

odstranit povlak plísně (např. oškrabáním) a omýt povrch čistou 

vodou. 
Další dekorace:  Na ošetřenou plochu je možno po vyschnutí (asi 48 hodin) aplikovat 

malířské přípravky nebo fasádní barvy běžnou technologií.  

Ošetřené plochy ve venkovním prostředí doporučujeme povrchově 

upravit hydrofobizací přípravky řady Český stavitel - Waterstop (Profi, 

Nano). 
Spotřeba:  Podle savosti podkladu 0,1 – 0,5 litru/m2. Přípravek se neředí. 

Skladování:  Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby v uzavřených obalech, 

v krytých prostorách a při teplotě +5 °C až +25 °C. Chránit před 
mrazem a přímým slunečním zářením.  

 
„Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 

obalu a připojené informace o přípravku.“ 
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Upozornění:  Výrobek není určený pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou 

vodou. Přípravek může být použitý pouze pro účely stanovené na 

etiketě nebo v technickém listu. Není určen pro ošetřování 

konstrukčního dřeva ani zemědělských ploch nebo zahrad. 
Životnost ošetřené plochy: Sanační účinek min. po 1 hodině. U silně napadených částí 

se doporučuje ošetření opakovat znovu po 24 hodinách od první 

aplikace. Opakovaný nános již neomývat. 
První pomoc:  Při nadýchání přemístěte zasaženého na čerstvý vzduch. Při styku 

s kůží svlékněte znečištěný oděv. Ihned pečlivě omyjte zasažená místa 

velkým množstvím vody. Při styku s očima ihned pečlivě vyplachujte 

větším množstvím vody při otevřeném očním víčku. Po požití nikdy 

nevyvolávejte zvracení. Pokud je postižený při vědomí podejte vypít 

vodu.  Při zasažení očí a po požití neprodleně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

Pokyny pro bezpečné zneškodňování: Nespotřebovaný přípravek i znečištěný obal 

odevzdejte ve sběrném místě pro nebezpečné obaly. Zákaz 

opakovaného použití obalu. 
 
Čištění:  Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou. 

 
Balení:     
 
 
 
 

 
 
Bezpečnost:         Specifická rizika: Dráždí oči a kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. 

Může vyvolat alergickou kožní reakci.  

                                                                                                                       Nebezpečí! 

                       

 
 

                         Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí;         

                        Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.        

                       Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Používejte   

                       ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při  
                       požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží:  

                       Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Při zasažení očí: Několik  

                       minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li  

                       nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

                      

                       Bezpečnostní list výrobku č. 0401 k dodání u prodejce.   
 

 

 

 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 

tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 
nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 

obj. číslo obsah kusů na paletě poznámka 

2700602 1 l 432  

plastové láhve  
a kanystry 

2700603 3 l 108 

2700604 5 l 96 

2700605 10 l 42 

2700606 20 l 12 


