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SANATOP LIKVID PROFI je profesionálna ochrana bez chlóru proti biologickým nečistotám. 
Zničí viac ako 99,99% kontaminácie. 
 
Rozsah použitia: Tekutý prípravok určený na likvidáciu rias, plesní, machov a baktérií zo stavebných materiálov - steny, omietky, betón, strechy a pod. Liek je určený pre použitie v exteriéri. Riedi sa podľa návodu. Riedenie: 1: 9 - 1:19 vodou. Návod na použitie: Používajte pri teplotách od +5 ° C do + 25 °C. 
Postup 1 - Postup vhodný pre použitie bez tlakovej vody alebo na veľmi kontaminované plochy /riedenie prípravku 1: 9 / 
Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte. Zriedený prípravok (1: 9) aplikujte na suchý povrch. Rovnomerne naneste pomocou štetca, valčeka alebo postrekovačom do štruktúry fasády. Ošetrovaný povrch nechajte dôkladne nasať prípravkom a nechajte prípravok 24 hodín pôsobiť. Následne biologické nečistoty mechanicky odstráňte (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že dôjde ku zmytí prípravku (pri použití vysokotlakového čističa) sa odporúča po zaschnutí povrchu aplikovať prípravok na fasádu znova, aby bol zaistený preventívny účinok na cca 4 týždne, kým bude na ošetrovaný povrch aplikovaná fasádna farba alebo omietkovina s prídavkom protiplesňové ochrany - SANATOP PREVENT. Ďalej je možné aplikovať ochranu proti grafitom - BARBAKAN alebo iný hydrofóbne náter. 
Postup 2 - Postup na použitie za pomoci tlakovej vody alebo na menej kontaminované plochy /riedenie prípravku 1: 19 / 
Plesne a riasy pred aplikáciou odstráňte tlakovou vodou (wap) prípadne kefou - možno použiť aj vhodný tenzid. Odstraňujte vždy za vlhka, aby sa spory nemohli šíriť do okolia. Nikdy neodstraňujte kontaminácii bez použitia vody alebo umývacieho prípravku. Po umytí a zaschnutí podkladu aplikujte zriedený liek (1:19) na ošetrovaný povrch. Prípravok nechajte pôsobiť 24 hod, čím bude zaručená likvidácia rias, plesní a baktérií na sanovanom povrchu. Následne je možné povrch ošetriť preventívnym prípravkom proti riasam a plesniam alebo fasádnou farbou či omietkovinou s prídavkom protiplesňové ochrany - SANATOP PREVENT. Pred aplikáciou fasádnej farby alebo omietkoviny si overte, že nebude ovplyvnená priľnavosť k podkladu. 
Prípravok nemá bieliaci účinok. Viditeľné zvyšky plesní alebo rias, ktoré sa nepodarilo z fasády odstrániť a boli ošetrené prípravkom podľa uvedených postupov, sú neaktívne. 
 
Skladovanie: V pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri normálnej teplote, oddelene od potravín, nápojov a krmív. 
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 
Upozornenie: Nemiešajte s inými prípravkami. Pri kontakte s lakovanými povrchmi nutné vopred odskúšať na malom, prípadne skrytom mieste. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím prípravku. 
Výdatnosť: 1 liter koncentrátu = až 100 m2 pri 1 aplikácii a riedenie 1: 9; až 200 m2 pri 1 aplikácii a riedenie 1:19. 
 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. 
Obsahuje: 100 g/kg kvartérne amóniové zlúčeniny, alkyl (C12-C16) (benzyl) dimethylamonium-chloridy; 50 g/kg didecyl (dimetyl) amónium-chlorid. 
R-vety: Spôsobuje poleptanie. Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
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S-vety, prvá pomoc: Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnete vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s kožou okamžite omyte veľkým množstvom vody. Nevylievajte do kanalizácie. Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie). Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy. Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri požití ihneď vypláchnuť ústa vodou, vypiť aspoň 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie. 
Likvidácia: Prázdny obal i obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 
 
Dátum revízie: 12.11.2013 
 
 
 


