
 

 

 

0
1

/2
0

1
5

 

 

TECHNICKÝ LIST 

KEIM ALGICID PLUS 

K ODSTRÁNENIU MACHOV A PLESNÍ 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Preventívny a ochranný prostriedok proti napadnutiu 

riasami a plesňami. Pripravený k okamžitému použitiu. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Prípravkom KEIM Algicit Plus je možné ošetrovať sta-

vebné hmoty, napanuté a znečistené riasami, plesňami 

a lišajníkmi, najmä plocha prírodného kameňa, ktoré 

sú citlivé na chemikálie. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Neobsahuje reaktivny chlór. 

Charakteristika materiálu 

 Specifická hmotnosť: 1,0 g/cm3 

 pH: 6 

 Vzhľad: čira tekutina 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Napadnuté vnútorné plochy dôkladne namokro okefuj-
te, alebo očistite spachtľou. 

Na vonkajších plochách riasy, plesne a lišejníky od-
straňujte otrieskaním namokro s dodržaním platných 
predpisov. Ak je to technicky možné, doporučujeme 
čistenie horúcou tlakovou vodou. 

Zpracovanie: 
Takto pripravené plochy po oschnutí povrchu rovno-
merne napusťite pomocou  štetky alebo zaplavováním 
(ne striekaním!) neriedeným KEIM Algicid Plus. 

Spravidla stačí jedno ošetrenie. Omývanie nie je nutné. 
Nechajte pôsobiť aspoň 24 hodín, potom môžte očis-
tenú plochu prepracovať náterovým systémom KEIM. 
Po aplikácii v miestnosti najmenej 24 hodín dostatočne 
vetrajte. 

Upozornenie: 

Pokiaľ pri vonkajšej  aplikácii nenasleduje náter niekto-
rým hydrofobnym náterovým  systémom KEIM, je po-
třebné aplikovať dokončovací hydrofobizačný náter, 
napr. KEIM Lotexan® nebo Lotexan®-N, aby se zaistil 
dlhodobý účinok sanácie. 

Spotreba 
Na hladkom savom podklade cca 0,25 l/m2.  

Spotreba závisí na charaktere podkladu, musí sa overiť 
na skúšobných plochách. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití opláchnuť  vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 a 20 litroch 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzavrených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazom cca 12 mesiacov. Chrániť pred vlhkosťou 
a priamym slnečným žiarením. 

7.  NAKLADANIE  S ODPADOM 

Viď. Bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Bezpečné používanie biocidov: Pred použitím si vždy 
prečítajte značenie a informácie o produkte. Obsahuje 
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on < 1 g/l a didecyldimetylamo-
niumchlorid < 5 g/l. 

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú naierať, zvlášť sklo, 
keramiku a prírodný kameň. Oči a pokožku chraňte 
pred postriekaním. Skladujte mimo dosahu detí. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potřebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). 
V prípade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo tvárový  štít). Osobné ochranné prostredky 
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musia byť udržiavané v použitelnom stave 
a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Pri práci ne-
jesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po 
práci umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným 
krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevolnosti je potrebné ihneď opustiť miest-
nosť, prípadne vyhľadaťt lekársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť zasiahnutý odev 
a kožu umyť vodou a mydlom 

 pri zasiachnutíočí vymývať vodou 10–15 minút 

 pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť 
asi 1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškozendenia 
zdravia a pri zaiahnutí očí alebo náhodnom požití 
vždy vyhledať lékárske ošetrenie. 

Vyhrazujeme si zmeny slúžiace k zlepšeniu produktu 
alebo k jeho aplikácii. Publikáciou tohto vydania strá-
cajú skoršie vydania platnosť. 

 


