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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MYCAL®-EX 
BEZCHLÓROVÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Bezchlórový vodný oxidačný prostriedok na čistenie a 
ošetrenie mikrobiálne napadnutých vnútorných plôch 
alebo plôch so zvyškovým napadnutím. KEIM Mycal-
Ex neobsahuje chlór a rozkladá sa na vodu a kyslík. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Mycal-Ex je možné použiť na čistenie a ošetrenie 
znečistených vnútorných plôch. Odporúčame prepra-
covanie farbou KEIM Mycal-Top. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Pri riadnom použití sa KEIM Mycal-Ex reakciou zmení 
na vodu a kyslík. 

 vodný roztok 

 vysoký oxidačný účinok 

 ekologicky vyhovujúci, nezanecháva zvyšky 

 bez prísady rozpúšťadiel 

 nezapácha 

 vysoko difúzne otvorený 

Charakteristika materiálu 

 pH:  2 

 hustota:  1 g/cm3 

Farba  
číry, žltkastý 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava a spracovanie 
Podľa potreby sa znečistenie alebo usadeniny najprv 
natrú prípravkom Mycal-Fix, ktorý viaže spóry, 
a potom za mokra odstránia. Podklad nechajte vy-
schnúť. Podľa intenzity znečistenia nanášajte KEIM 
Mycal-Ex neriedený alebo riedený čistou vodou max. 
v pomere 1:2. Aplikuje sa štetcom. Pri celoplošnom 
ošetrení sa musí riediť čistou vodou v pomere 1:2. 

KEIM Mycal-Ex zreaguje na vodu, bez zvyškov účin-
ných látok. 

Prípravok je vysoko koncentrovaný, preto neaplikujte 
hmlením ani striekaním, zabráňte tvorbe aerosólu. Pri 
spracovaní používajte gumové rukavice a ochranné 
okuliare, pri nebezpečenstve roznášania spór aj respi-
rátor. 

Pri veľkoplošnom spracovaní, napr. pri ošetrení celých 
miestností alebo veľkých stropov, odporúčame použiť 
aj vhodný ochranný odev. 

Upozornenie: 
Trvalá sanácia plesní znamená vždy odstrániť príčiny a 
napraviť škody. Napadnuté plochy väčšie ako 0,5 m2 
alebo časti napadnuté nielen povrchovo sa musia 
vymeniť, nie iba ošetrovať. 

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C. 

Čakacia doba 
Náter vnútornými farbami KEIM sa môže vykonávať až 
po dokonalom vyschnutí podkladu, najskôr po 12 
hodinách. 

Spotreba: 
Pri jednom nátere neriedeným prípravkom na hladký 
podklad cca 0,1 l/m2. Presné hodnoty spotreby možno 
zistiť iba na objekte náterom vzorových plôch. 

Čistenie náradia: 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

Nádoby po 5 kg. 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chráňte pred teplom a 
priamym slnečným žiarením. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 
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8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred 
použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o 
produkte. Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať (napr. 
sklo, kameň, keramika, drevo a pod.) chráňte vhodným 
opatrením. Postriekané okolité plochy alebo komuni-
kácie ihneď očistite veľkým množstvom vody. Oči 
a pokožku chráňte pred postriekaním, prípadne ich 
okamžite opláchnite vodou. Pri práci nejedzte, nepite a 
noste gumové rukavice a ochranné okuliare. Uchová-
vajte mimo dosahu detí. Produkt uchovávajte oddelene 
od potravín, nápojov, krmív a zvierat. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Oči: 
Oko vyplachujte 10 minút tečúcou vodou, pritom 
chráňte nezasiahnuté oko. Zaistite lekárske ošetrenie. 
Vo vyplachovaní pokiaľ možno pokračujte aj pri trans-
porte.  

Pokožka: 
Odstráňte zasiahnutý odev. Postihnuté časti kože opla-
chujte 10 minút pod tečúcou vodou. Zaistite lekárske 
ošetrenie.  

Dýchacie cesty: 
Postihnutého presuňte na čistý vzduch a uložte 
v pokoji. Zaistite lekárske ošetrenie. 

Prehltnutie: 
Vypite veľa vody a poraďte sa s lekárom. Postihnutého 
udržujte v pokoji, nevyvolávajte vracanie. Nepokúšajte 
sa o neutralizáciu. Bližšie informácie viď bezpečnostný 
list! 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný odev a 
pokožku umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 
pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť 
asi 1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produk-
tu alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania 
strácajú skoršie vydania platnosť. 


