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Odstraňovač plesní a rias 
COLO AS 50

> dlhodobý účinok
> účinný
> jednoduché použitie

Popis produktu

Špeciálny čistič na rýchle odstraňovanie plesní, kvasiniek a rias. Pripravený na použitie. Vhodný aj 
navprevenciu. V interiéri na ošetrovanie rôznych plôch napadnutých plesňami v kúpeľniach a sprchách. 
Vhodný aj na odstraňovanie plesnivých plôch na prírodnom a umelom kameni na terasách v exteriéri. 
Odstraňuje aj sfarbenie a fľaky spôsobené napadaným lístím atď.

Balenia:
Veľkosť / Typ balenia ks/kart. ks/pal.

0,5 L / KFL 10 450

Skladovanie: 
V suchu, chlade a  v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: 
365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie 
Schwamm, Lappen.

 

Spracovať: 
Ošetrovanú plochu vopred neutierajte. Zo vzdialenosti asi 20 cm nastriekajte na postihnutú plochu a nechajte 
pôsobiť asi 20 minút, v prípade čiernych plesní o niečo dlhšie. Potom umyte ošetrenú plochu špongiou za 
použitia veľkého množstva vody. Pri silnom postihnutí celý postup znova opakujte po 15-30 minútach. Po 
použití dýzu odskrutkujte, opláchnite vodou a na fľašu znova naskrutkujte uzáver s detskou poistkou. Pozor! 
Tento prípravok môže povrch niektorých glazúr, náterov farieb a lakov, plastov a iných materiálov poškodiť. V 
prípade pochybností odskúšajte na menej exponovanom mieste.
Nepoužívajte na rastliny, textilné materiály, eloxovaný hliník, kovy a podobné materiály. Môžu sa vytvoriť 
neodstrániteľné škvrny.

Upozornenie:
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Prípravok pôsobí svojimi látkami s bieliacim a dezinfekčným účinkom na mikroorganizmy a ničí ich vrátane 
spór. Tým sa ďalší rast zastaví, resp. trvalo zamedzí. Účinok trvá niekoľko mesiacov, závisí však od miestnych 
podmienok (vetranie a rýchle vyschnutie). Plesne, kvasinky a riasy sa vyvíjajú len na teplom a vlhkom 
podklade. Ak sa vyskytujú, znamená to, že problém je v nedostatočnom vetraní. Ak sa tento problém 
neodstráni, plesnivé škvrny sa po čase znova objavia a budú sa musieť odstrániť. Zvlášť textilné materiály 
treba chrániť, pretože v  závislosti od druhu materiálu sa dosť rýchlo objavia svetlé (vyblednuté) škvrny, ktoré 
sa už nedajú odstrániť.

Technické údaje

Objemová hmotnosť cca 1,10 g/cm³
Spotreba cca 500 ml na 5 m2
teplota pri spracovaní +5°C až +25°C
Farba číra, žltkastá

Podklad

Vhodné podklady: 
Môže sa použiť na škáry vyplnené cementom alebo silikónovou pastou, na murivo, kameň, omietku, eternit, 
drevo, plasty a iné materiály.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:
- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:
- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.
- Obsahuje kyseliny. Používajte vhodné ochranné pomôcky!

Tipy:
- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované 
hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a 
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neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných 
obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi 
remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. 
Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné 
uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá 
predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci.&nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi 
týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. 
Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.


