TECHNICKÝ LIST

SANATOP LIKVID
Likvidace biologických nečistot
bez chloru
SANATOP LIKVID Profi
Profesionální ochrana bez chloru proti biologickým nečistotám
Zničí více jak 99,99 % kontaminace
koncentrát 1 litr = při ředění 1:19 až 200 m
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Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní mechů a bakterií ze stavebních
materiálů - zdi, omítky, beton, střechy apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru. Ředí se
dle návodu.
Ředění: 1:9 – 1:19 vodou
Návod k použití: Používejte při teplotách od +5 °C do + 25 °C.
Postup 1 – Postup vhodný pro použití bez tlakové vody nebo na velmi
kontaminované plochy /ředění přípravku 1:9/
Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek (1:9) aplikujte na suchý povrch.
Rovnoměrně naneste pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem do struktury fasády.
Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte přípravek 24 hodin působit.
Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku
nebo vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého
čističe) se doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl
zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný povrch aplikována fasádní
barva nebo omítkovina s přídavkem protiplísňové ochrany – SANATOP PREVENT. Dále je
možné aplikovat ochranu proti grafitům – BARBAKAN nebo jiný hydrofobní nátěr.
Postup 2 – Postup pro použití za pomoci tlakové vody nebo na méně
kontaminované plochy /ředění přípravku 1:19/
Plísně a řasy před aplikací odstraňte tlakovou vodou (wap) případně kartáčem – možno použít i
vhodný tenzid. Odstraňujte vždy za vlhka, aby se spory nemohly šířit do okolí. Nikdy
neodstraňujte kontaminaci bez použití vody nebo mycího přípravku. Po omytí a zaschnutí
podkladu aplikujte naředěný přípravek (1:19) na ošetřovaný povrch. Přípravek nechte působit 24
hod, čímž bude zaručena likvidace řas, plísní a bakterií na sanovaném povrchu. Následně je
možné povrch ošetřit preventivním přípravkem proti řasám a plísním nebo fasádní barvou či
omítkovinou s přídavkem protiplísňové ochrany – SANATOP PREVENT. Před aplikací fasádní
barvy nebo omítkoviny si ověřte, že nebude ovlivněna přídržnost k podkladu.
Přípravek nemá bělící účinek. Viditelné zbytky plísní či řas, které se nepodařilo z fasády
odstranit a byly ošetřeny přípravkem dle uvedených postupů, jsou neaktivní.
R-věty: Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy.
S-věty, první pomoc: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnete vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s
kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný
ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody,
nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení). Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolněni do životního
prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na
čerstvý vzduch. Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 l vody, nevyvolávat
zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem a vždy při zasažení očí a při požití
vyhledat lékařskou pomoc.

SANATOP Likvid
Likvidace biologických nečistot
bez chloru
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k
odstraňování nebezpečných odpadů.
Obsahuje:100g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamoniumchloridy; 50 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid.
Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od
potravin, nápojů a krmiv.
Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky. Při kontaktu s lakovanými povrchy nutno předem
odzkoušet na malém, případně skrytém místě. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným
použitím přípravku.
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.
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Vydatnost: 1 litr koncentrátu = až 100 m při 1 aplikaci a ředění 1:9; až 200 m při 1 aplikaci a
ředění 1:19.
Číslo šarže: viz obal.

STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel. +420 315 672 392
fax +420 315 670 393
melnik@stachema.cz

www.stachema.cz

