SADA NA ODSTRANĚNÍ PLÍSNĚ
1. Schimmelentferner – odstraňovač plísně
Odstraňuje každou plíseň v domě, sauně nebo na koupališti. Odstraňuje nánosy plísně, skvrny od plísně a
bakterie. Má bělící a dezinfekční účinek. Nezanechává žádné jedovaté látky.
Použití v interiéru:
v domě, saunách a koupalištích
koupelny a WC
na zdích, stropech
zdivo, dřevo, umělé povrchy
zbarvené spáry dlaždic
plíseň na silikonu
sprchové kabiny a závěsy
Tipy a použití:
Použijte jen takové množství prostředku, které potřebujete. Potřebné množství odlijte do čisté plastové nádoby
a láhev zase zavřete. Tak zbylý prostředek nepozbývá účinnosti. Citlivé povrchy jako textilie nebo barevné
materiály mohou použitím odstraňovače plísně zesvětlat (pokud si nejste jisti, vyzkoušejte na málo viditelném
místě). K ošetření citlivých materiálů a k ochraně před opětovným napadením ploch ošetřených odstraňovačem
plísně doporučujeme použití AGO stop plísni, který dezinfikuje a při pravidelném použití je dlouhodobou
ochranou bez zesvětlení.
Plochy a spáry dlaždic
Pokud je to nutné, předčistit plochy čisticím prostředkem, zejména aby povrchy byly zbaveny mastných
nečistot. Opláchnout vodou a nechat uschnout. Pak nanést odstraňovač plísně štětcem a nechat minimálně 45
minut působit. Poté opláchnout nebo setřít zbytky prostředku vodou. Štětec vymýt ve vodě. Pokud je znečištění
po prvním použití odstraňovače plísně stále viditelné, opakujte postup do požadovaného výsledku. (Nechat
působit déle.)
Sprchové závěsy
Naředit prostředek 1:10 vodou a sprchový závěs do něj namočit. Nechat působit 1-2 hodiny a následně
opláchnout vodou.
Během použití prostředku zajistěte větrání.
Láhev skladujte vždy svisle a v chladu.
Pozor: Nepoužívejte společně s jinými výrobky (např. WC-odvápňovač), protože vznikají jedovaté plyny (chlor)
dráždící oči a pokožku. Skladujte tak, aby k prostředku neměly volný přístup děti. Při kontaktu s očima ihned
důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem, při spolknutí ihned kontaktovat lékaře a ukázat etiketu
prostředku. Pokud máte citlivou pokožku, používejte rukavice. Před použitím si přečtěte označení a informace o
výrobku. Prázdný obal je nutno odevzdat k likvidaci.
Účinná látka: 100 g koncentrátu obsahuje 4,9 natriumhypochloridu.
Signální slovo: Nebezpečí
Standartní věty o nebezpečnosti:
H315
H318
H410

Dráždí kůži
Způsobuje vážné poškození očí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101
P102
P273
P280
P305+P351+P338
P310

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

čočky,

2. Quart Schimmelstop – Stop plísni
Ničí každou plíseň, zabraňuje vzniku plísně, působí 15 – 18 měsíců na všech površích, působí desodoračně,
neobtěžuje zápachem, nemá zesvětlující účinek
Pro vnitřní prostory:
v domě, saunách, koupalištích
v koupelnách a WC
na zdech, stropech
zdivo, dřevo, umělé povrchy
všechny textilie
zvířecí klece, deky
potravinářské provozy
veřejné provozy
průmysl a zemědělství
Dávkování:
Povrchy a přístroje, které přicházejí do styku s potravinami:
Vyčistit roztokem přípravku AGO Quart Stop plísni a potom opláchnout pitnou vodou (např. chladničky).
Dávkování: 40 ml na 5 l vody
Všechny ostatní plochy a přístroje: vyčistit nebo nastříkat roztokem prostředku a neoplachovat.
Dávkování: 40 ml na 1 l vody
Velmi se doporučuje také k preventivnímu ošetření ploch náchylných ke vzniku plísně před tapetováním.
Dávkování: 40 ml na 1 l vody
Ošetření textilu:
Domácí oděvy a prádlo ohrožené plísní, houbami, choroboplodnými zárodky jsou po vypláchnutí v roztoku
tohoto prostředku zase hygienicky čisté.
Dávkování: 40 ml na 5 l vody

Ošetření kůže:
Plísní napadenou kůži, kožené oděvy nastříkat nebo natřít hadříkem či houbičkou nebo kartáčem. Tím
se využije velmi dobrá čistící schopnost AGO Quart Stop plísni. Vytřít dosucha, nechat doschnout,
potom natřít trochou oleje na kůži.
Dávkování: 40 ml na 1 l vody
Dezinfekce zvířecích klecí
Po očištění prostředkem opláchnout nebo otřít čistou vodou.
Dávkování: 40 ml na 5 l vody
Obsažené látky:
100 g koncentrátu obsahuje: 9 g benzalkoniumchloridu.
Dráždí oči a pokožku.
Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem.
Při zasažení pokožky opláchnout větším množstvím vody.
Signální slovo: Nebezpečí
Standartní věty o nebezpečnosti:
H315
Dráždí kůži
H318
Způsobuje vážné poškození očí
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

čočky,

Naše postřehy – spolehlivě působí
-

-

natřít prostředkem Odstraňovač plísně, nechat působit asi hodinu, umýt, případně aplikovat
znovu a znovu umýt
nechat uschnout a aplikovat Stop plísni
plesnivé zdi – rovnou na plíseň naaplikovat Odstraňovač plísně, nechat působit, umýt vodou,
nechat uschnout, znovu Odstraňovač plísně, nechat uschnout, po několika dnech postříkat
prostředkem Schimmelstop
u barevných zdí neomývat, jen znovu natřít

