AGO QUART – odstraňovač řas, zelených povlaků, mechů a lišejníků
Charakteristika prostředku
Tímto prostředkem můžete prokazatelně s vysokou účinností odstranit zelené a černé řasy, mechy a
lišejníky a předcházet jejich nové tvorbě. Lehká desinfekční látka obsažená v prostředku AGO Quart
vytváří zásobu účinné látky na ošetřené ploše, která se postupně uvolňuje po dobu až 18 měsíců, což
zajišťuje stálou jemnou desinfekci povrchu.
Během této aktivní fáze výrobku jsou rozrušovány přítomné mikroorganismy a v součinnosti s počasím
jsou odumřelé části postupně odstraňovány z povrchu, plocha se tak čistí prakticky samočinně.
Tím odpadá použití vysokotlakého čištění, kartáčování a mytí. Naše odstraňovače řas jsou extrémně
účinné.
AGO Quart odstraňovač řas zcela odstraní svým dlouhodobým účinkem již po jednom ošetření veškeré
mikroorganismy, které způsobují nežádoucí zbarvení povrchů.
Doba postupného čištění závisí na různých druzích mikroorganismů a na intenzitě napadení povrchu.
Zelené řasy zmizí zcela po několika dnech, červené, popř. černé řasy potřebují k viditelnému výsledku
až několik měsíců. Silně napadené plochy s tvorbou lišejníku mohou vyžadovat až 2 roky působení
prostředku, než je povrch beze zbytku vyčištěn. Zde je nutno bezpodmínečně dbát na správné
dávkování výrobku při odstraňování řas a lišejníků.
Lehké nánosy především zelených řas lze úspěšně odstranit prostředkem AGO Quart v ředěným
s vodou v poměru 1:20, silné znečištění, a zvláště černé řasy a lišejníky je nutno ošetřit bezpodmínečně
výrobkem ředěným s vodou v poměru 1:10.
Použití
•

Nanášejte roztok výhradně na suché plochy.

•

Po nanesení by na ošetřené plochy nemělo nejméně 8 hodin pršet.

•

AGO Quart působí plošně, lze ho jen omezeně použít k odstranění mechu ve spárách a štěrbinách.

•

Doba čištění závisí na intenzitě napadení povrchu řasami.

•

AGO Quart působí až 18 měsíců aktivně na ošetřené ploše, důkladně čistí a zabraňuje zároveň i
novému napadení.

•

Účinná látka se musí spojit s povrchem, což trvá několik hodin, proto se v žádném případě nesmí
oplachovat vodou.

Obsažené látky
•
•
•
•

voda
Benzalkonium-Chloride (má desinfekční a konzervační účinek)
Tideceth-8 (tenzid, aktivní mycí přísada/zlepšuje rovnoměrné rozprostření výrobku při použití)
Cocamidopropyl-Betaine (přírodní produkt látkové výměny z kokosových mastných kyselin)
Isopropyl-alkohol

Upozornění:
Používejte ochranné brýle, při vniknutí do oka může způsobit poškození očí. Vyvarujte se
dlouhodobému styku koncentrátu s pokožkou.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Nebezpečí

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo
obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.

