Proti plísním

Technický list
OKAMŽITÝ A VIDITELNÝ EFEKT
Kapalný přípravek ve spreji určený k odstranění plísní, hub, řas,
lišejníků a kvasinek v celé domácnosti s okamžitým a viditelným
efektem a dezinfekčními účinky. Vhodný také pro rychlé a jednoduché
oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevěných prvků. Možno použít
na omítky, zdivo, kámen, mramor, žulu, přírodní dřevo, keramiku,
obkládačky, sklokeramiku, nepoškozený smalt, sklo, silikon.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU:
› Účinný na plísně, řasy a lišejníky
› Okamžitá likvidace plísní
› Má dezinfekční účinek
› Nemá preventivní účinek
› Testován podle evropských technických norem (ČSN EN 28692, TNV 75 7741, EN 13697,
EN 13704, ČSN EN 13727, ČSN EN 1276, ČSN EN 13624, ČSN EN 1650)
› Vyráběn v systému řízení jakosti podle ISO 9001 a 14001
Oblasti použití:
Používá se pro likvidaci plísní v koupelnách (okolo van, umývadel), v kuchyních (okolo kuchyňské
linky), v obytných prostorách (okolo oken), v prádelnách, sklepech, garážích, přístřešcích,
hospodářských budovách, v bazénech, saunách, v komunální hygieně, skladovacích prostorách
apod. Směs je účinná proti mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, lišejníkům, kvasinkám
a bakteriím. Má fungicidní i baktericidní účinky.
PŘÍKLADY POUŽITÍ:
› dřevo a dřevěné prvky
› omítky
› zdivo
› kámen
› mramor
› žula
› keramika
› obkládačky
› sklokeramika
› nepoškozený smalt
› sklo
› silikon
Účinné látky:
Chlornan sodný ......................................................................................... 4,7 g/kg (EC 231-668-3)
Dále obsahuje:
Hydroxid sodný
RELATIVNÍ HUSTOTA (PŘI 20 °C): 1,07 – 1,08
HODNOTA pH (při 20 °C): 12
Aplikace: Aplikuje se postřikem.
Technologické aplikační postupy:
Stlačte bezpečnostní pojistku pod tryskou rozprašovače a otočte trysku o 90° z pozice stop
do pozice sprej. Na napadená místa nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 10–15 cm a nechte
působit. Po 15–20 minutách ošetřené místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte
zaschnout. Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných
výtrusů. Při silném napadení postup několikrát zopakujte.

Proti plísním

Životnost provedené ochrany:
Nemá preventivní účinek.
Doba použitelnosti:
18 měsíců
balení:
Číslo výrobku

Název výrobku

Obsah

KS/KARTON

KARTON/PALETA

KS/PALETA

2092502

Bochemit Proti plísním

500 ml

12

70

840

2092505

Bochemit Proti plísním

5 kg

96

2092516

Bochemit Proti plísním

15 kg

30

2092517

Bochemit Proti plísním

50 kg

6

2092538

Bochemit Proti plísním

1000 kg

Skladování výrobku:
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech se zajištěním proti působení atmosférických podmínek, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv a se
zajištěním proti vniknutí vody; neskladovat na přímém slunečním světle nebo v prostorách
s dosahem působení sálavého tepla (např. infrazářiče). Teplota skladování: -10 až +25 °C.
Skladovací prostory je nutno zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Po otevření obalu
s přípravkem, obal důkladně uzavřít. Neskladovat společně s kyselinami a s látkami kyselé
povahy. Skladujte ve svislé poloze.
Kompatibilita s jinými produkty:
Bochemit proti plísním uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte
společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Upozornění:
Přípravek není vhodný na kovové povrchy (v případě potřísnění ihned opláchněte vodou),
barevné a lakované dřevo. Neměl by být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen.
Těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování
mlhy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný
oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte kontaktu oděvu s přípravkem.
První pomoc:
PŘI VDECHNUTÍ: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu,
zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa pitnou vodou, okamžitě vypít 0,5 litru
chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.
Likvidace:
Jedná se o nebezpečný odpad. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě
s oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích.
Použité sorpční materiály likvidovat jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly po důkladném
vypláchnutí je možno předat k recyklaci.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
Datum revize: 26. 4. 2017
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