Informace o produktu

#

Finalit Nr. 10
Odstraňovač řas a mechu
Vlastnosti:
-

Odstraňuje řasy a mechy včetně výtrusů (každá řasa má až 20 výtrusů).
Odstraňuje plísně, zelený povlak a skvrny od moči.
Vysoký dezinfekční účinek a úplné usmrcení zárodků.
Vysoce účinný, ale k životnímu prostředí ohleduplný roztok fungicidních a
bakteriálních substancí.
Ředění až 1:5 s vodou.
1 litr na víc než 20 m2, podle znečištění.
pH-hodnota: 2 (kyselý).

Oblasti použití:
Vhodný pro všechny materiály. Pozor: Leštěné měkké kameny, jako např. mramor a vápenec,
mohou být produktem Finalit Nr. 10 lehce naleptány. Doporučujeme provést zkoušku na
nenápadném místě!

Před zahájením prací:
-

-

-

-

Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru
hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou,
která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit
transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku.
Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním
čištěním produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů
Finalit Nr. 1, Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné
okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch
po polití vodou nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
Vypnout podlahové topení.

Návod k použití:
-

Finalit Nr. 10 nanést neředěný (nasprejovat) na povrch. Optimální aplikace je večer.
Nechat 1 – 12 hodin působit aby došlo k úplnému usmrcení všech výtrusů (hub).
Druhý den povrch čistit vysokotlakým vodním čističem.
Na závěr přečistit produktem Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič zředěným 1:20 s vodou.
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Použití na mimořádně odolné skvrny:
-

Extrémně napadený povrch nejprve vyčistit produktem Finalit Nr. 2 Radikální čistič za pomoci
drátěného kartáče.
Pokud je napadení pouze povrchové, nanést produkt přímo.
Pokud se nasává Finalit Nr. 10 hluboko do povrchu, aplikovat po cca 12 hodinách roztok znovu.
Po 12 hodinách dojde také k usmrcení vyskytujících se výtrusů hub.
Důkladně opláchnout čistou vodou.
Na závěr povrch zneutralizovat produktem Finalit Nr. 1 v koncentraci 1:20 s vodou. Nanést a
nechat 5-10 minut působit. Pak opláchnout důkladně čistou vodou.

Finalit Nr. 10 Odstraňovač řas a mechu působí účinně na tyto organizmy (testováno!):
Bakterie
• Bacillus subtilius
• Brevibacterium ammoniagenes
• Staphylococcus aureus
• Enterobacter aerogenes
• Escherichia coli
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella typhosa
Houby
• Aspergillus niger
• Aspergillus oryzae
• Chaetomium globosum
• Penicillium finiculosum
• Penicillium varabile (glaucum)
• Aureobasidium pullulans
Řasy
• Chlorella pyrenoidosa
Kvasinky
• Candida albican

Specifikace a spotřeba:
Vzhled:
pH-hodnota:
Spotřeba:
Balení:
Skladování:
Zacházení:

Bezbarvá tekutina
2
1 litr na cca 20 m2 dle síly znečištění
0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l - plastová nádoba
Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.
Po práci si umýt ruce. Uchovávat mimo dosah dětí. Může způsobit senzibilizaci při
styku s kůží. Nevdechovat výpary. Používat pouze v dobře větraných prostorách.
Dbát také na všechna upozornění v bezpečnostním listu.
Výhradní dovozce pro ČR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 66902 Znojmo
tel: +420 515 227 272, office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v
oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou
tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez
možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto
důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic
a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.
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