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Informace o produktu

CC-Odstraňovač řas a mechu
1. Popis produktu
Odstraňuje samovolně řasy, mechy a zelený povlak ze všech venkovních povrchů z
přírodního a umělého kamene, dřeva, WPC, skla, betonu, keramiky atd. Zabraňuje a
předchází dlouhodobě růstu řas a zeleného povlaku. Registrován BAuA Reg. č. N-43252.

2. Oblasti použití
Pro čištění teras, fasádních stěn, schodů, chodníků, střech, zahradních dekorací,
dřevěného oplocení a domků. Vhodný také pro obytné přívěsy, lodě a campingové vozy.

3. Použití
CC-Odstraňovač řas a mechu nanést rovnoměrně na úplně suchý povrch pomocí
zahradního postřikovače, konve apod. Podle síly organického znečištění jej použít
neředěný nebo až v koncentraci do 1:20 s vodou. Nepřemývat nebo neoplachovat vodou!
Čistič pracuje samostatně. Nechat jej minimálně 24 hodin působit.Pokud bude v průběhu
doby působení pršet, musí být nástřik zopakován. Doba působení může být prodloužena i
na několik dnů. Pokud i poté zůstanou zbytky zeleného povlaku, lze je odstranit
mechanicky kartáčem. Na choulostivých plastových površích používat CC-Odstraňovač
řas a mechu pouze v koncentraci 1:20 s vodou. Zde je nutné také po době působení
provést oplach čistou vodou.
Spotřeba:

750 ml vystačí na 7 – 11 m

2

Před čištěním vyzkoušet odolnost barev a materiálu na nenápadném místě.
Důležitá upozornění: Pokud se bude provádět na čištěném podkladu následně nějaké
ošetření, je nutné nechat materiál dokonale vyschnout. Poté je možné provést nátěr
barvy bez nutnosti předchozího oplachu. Produkt je možné použít také na odstranění
zeléného povlaku z markýz, stanů, slunečníků apod. V tomto případě zředit v koncentraci
1:10 s vodou a po 24 hodinách působení důkladně opláchnout vodou tak dlouho, až
nevzniká žádná pěna. Díky hnilobě zeleného povlaku může dojít krátkodobě k barevným
změnám, které se ale odstraní kombinací působení světla a vhodným čističem. CCOdstraňovač řas a mechu v tomto případě neoplachovat, ale nechat dál působit.
Nepomáhá proti lišejníkům. Pozor: Zemezte styku s rostlinami! Pokud dojde k potřísnění
rostlin, ihned je opláchnout velkým množstvím vody. Nesmí proniknout do rybníčků nebo
jiných vlhkých biotopů! Po zaschnutí nevzniká z ošetřeného povrchu žádné nebezpečí
pro člověka nebo zvířata.
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4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:

Giscode:

cca 8 (koncentrát)
5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky. Účinná
látka na 100 g: 5 g kvartérní amoniové sloučeniny.
GD 30 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Odstraňovač řas a mechu podléhá zákonu o chemických látkách a je označen
symboly nebezpečí “Xi“ a “N” a upozorněním na nebezpečí “Dráždí kůži. Vysoce toxický
pro vodní organizmy”. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít. Při styku koncentrátu s kůží nebo očima okamžitě omyjte nebo
propláchněte velkým množstvím vody. Nevdechujte sprejovou mlhu. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevylévejte do
kanalizace.
CC-Odstraňovač řas a mechu skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladnu.
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv.

5. Balení
750 ml - plastová láhev
2,5 l - kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů
na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a
není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a
norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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