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Technický list

SCHIMMELSTOP
Prostředek odstraňující plísně, řasy a lišejníky

Charakteristika
Schimmelstop se používá všude, kde se v domácnosti objeví plíseň. Aplikace je velmi jednoduchá. Stačí napadená místa
z krátké vzdálenosti cca 3-5cm postříkat a nechat působit 15 minut. Schimmelstop plíseň a řasy nejen zahubí, ale
postižená místa dokonce vyčistí a to bez dalšího mechanického drhnutí. Při silném napadení doporučujeme postup
opakovat.
Oblasti použití
Odstraňuje:
 černou plíseň na zdech v místech, kde se sráží páry v místě tepelných mostů
 černou plíseň ve spárách mezi dlaždicemi a obkladem,plíseň usazenou na trvale pružných tmelech kolem
van, umývadel a sprchových koutů
 plíseň na tapetách, plíseň na látkových závěsech a potazích
 řasy ze zdí a fasád, řasy z dřevěných konstrukcí a plotů, z drobné zahradní architektury
 lišejníky z chodníků, teras a střech
Aplikace
Plíseň před nastříkáním neodstraňovat mechanicky- nebezpečí rozptylu plísňových výtrusů. Napadená místa postříkat
z krátké vzdálenosti cca 3-5 cm a nechat působit 15 min. V případě silnějšího napadení je nutno postřik opakovat. Díky
bělidlům tmavá místa zcela zmizí.
Z preventivních důvodů se doporučuje postřik po cca 6 měsících opakovat.
V případě aplikace na pružné tmely, je nutno ošetřená místa po cca 10 minutách omýt vodou.
Spotřeba
2
Litr tohoto prostředku vystačí na 20-30 m .
Skladování
Přípravek lze skladovat před odstraněním hermetické zátky cca 2 roky. Chraňte pečlivým uzavíráním před ztrátou
účinnosti. Skladovat v chladu a temnu.
Důležitá upozornění
Při použití na textil, pružné tmely, tapety, nelakované dřevo, může dojít díky bělidlům, která přípravek obsahuje,
k zesvětlení ošetřených míst. Nepoužívat na čistý kov – kovové části ihned omýt vodou.
Uschovávat mimo dosahu dětí. Při aplikaci nepít, nejíst a nekouřit.Vyvarovat se potřísnění pokožky či očí. Při potřísnění
pokožky omýt tekoucí vodou. V případě zasažení očí , vymýt dostatečným množstvím vody a vyhledat lékaře. V případě
nadýchání se velkého množství výparů vyhledat lékaře.
Nepoužívat a nemíchat s jinými čistícími prostředky. Hrozí uvolnění nebezpečných chlorových plynů
Likvidace odpadů
Do odpadu je možno předávat pouze prázdné obaly.
Způsob dodávek
0,5 litrová láhev s rozprašovačem = 12 ks v kartonu
1 litrová láhev s rozprašovačem = 6 ks v kartonu
5 litrové kanystry

