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TECHNICKÝ LIST 

KEIM MYCAL-XO 
BEZCHLÓROVÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Vodný oxidačný prostriedok na dezinfekciu stien na-
padnutých plesňou, hotový na priame použitie. KEIM 
Mycal-XO neobsahuje chlór; obsiahnutý aktívny pero-
xid vodíka počas použitia reaguje na vodu a kyslík. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Mycal-XO sa používa ako dezinfekčný prostrie-
dok na znečistené steny napadnuté plesňou. Na pre-
pracovanie odporúčame farbu KEIM Mycal-Top, po-
prípade iné farby KEIM.  

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

Podiel účinných látok: peroxid vodíka 49 g/l; kyselina 
salicylová 2 g/l 

 na vodnej báze  

 neobsahuje rozpúšťadlá 

 nepáchne 

 vysoko difúzne otvorený 

 pH:     cca 2 

 špecifická hmotnosť:   1,0–1,1 g/cm3 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava 
KEIM Mycal-XO spracovávajte výhradne 
v ochranných okuliaroch a gumových rukaviciach. Ak 
je riziko poletujúcich spór, použite navyše respirátor. 
Na fixáciu spór najprv podľa potreby natrite nečistoty 
alebo vrstvy produktom Mycal-Fix a potom za mokra 
oškrabte. Podklad nechajte vyschnúť. 

KEIM Mycal-XO sa neriedi! 

Aplikácia sa vykonáva štetcom. Nechajte pôsobiť 
aspoň 60 minút. Aplikáciu podľa potreby opakujte 
alebo predĺžte dobu pôsobenia. Plochy prípadne 
umyte s ďalšou aplikáciou produktu alebo nečistoty 
odstráňte mechanicky (nasucho). Neumývajte vodou. 
KEIM Mycal-XO počas pôsobenia reaguje, na stene 
nezostanú žiadne zvyšky účinnej látky. 

Upozornenie: 
Dlhodobá sanácia plesní vždy vyžaduje odstránenie 
príčin a opravu poškodenia. Plochy alebo stavebné 
diely s napadnutím väčším ako 0,5 m² alebo plesňou 
prerastenou do hĺbky nie je možné ošetriť, musia byť 
vymenené. Pri nezmenenej nevyhovujúcej stavebno-
fyzikálnej situácii nie je možné vylúčiť opätovné na-
padnutie mikroorganizmami. Všeobecne je potrebné 
dodržiavať odporúčania podľa príručky Spolkového 
úradu pre životné prostredie „Leitfaden zur Vorbeu-
gung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von 
Schimmelpilzwachstum in Innenräumen" alebo publi-
kácie Úradu zemského hygienika Bádenska-
Württemberska „Handlungsempfehlung für die Sanie-
rung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenräumen". 

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

Čakacia doba 
Náter farbami KEIM sa môže vykonávať až po doko-
nalom vyschnutí podkladu, najskôr po 12 hodinách  

Spotreba: 
Pri jednom nátere neriedeným prípravkom na hladký 
podklad cca 0,3 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 1 l a 2,5 l 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobách v chlade, chránené 
proti mrazu cca 6 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 je 
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. PRVÁ POMOC 

Všeobecne:  
Pri ťažkostiach zaistite lekárske ošetrenie. Osobám v 
bezvedomí nič nepodávajte. Postihnutého uložte do 
stabilizovanej polohy. 

Po vdýchnutí/pri nevoľnosti: 
Postihnutého presuňte na čerstvý vzduch a uložte do 
polohy uľahčujúcej dýchanie. 

Pri zasiahnutí/podráždení kože:  
Dôkladne umyte vodou a mydlom.  

Pri zasiahnutí/podráždení očí: 
Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Podľa 
možnosti vyberte prípadné kontaktné šošovky. Ďalej 
vyplachujte. Podľa potreby zaistite lekárske ošetrenie.  

Po prehltnutí: 
Vypláchnite ústa a potom podajte na vypitie 2-3 pohá-
re vody. Podľa potreby zaistite lekárske ošetrenie. 

Viď bezpečnostný list! 

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


