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Popis a použití:

CONDECOR OMP je silný, rychlý protiplísňový čistící prostředek, který odstraňuje všechny druhy plísní,
mechu, lišejníků a houbových zárodků jak v interiéru, tak v exteriéru.
Výrobek je vhodný pro všechny běžné stavební povrchy i na sklo, keramiku a většinu umělých hmot.
Typické použití:
Exteriér: Odstranění plísní / mechu atd. z kamene, cihel, dřeva, betonu, živice, apod. před nanesením
nového povrchového nátěru. Výrobek je vhodný především pro odstranění plísní a vegetace z cestiček,
teras, dlaždic, zahradního nábytku, kůlen, garáží, skleníků a ohrad.
Interiér: Odstranění plísní z tapet, maleb, omítek, stropů apod., výrobek je zvláště účinný na starý plesnivý
tmel okolo vany, sprchy či umyvadel, a také na keramické dlaždičky a plesnivé spáry.
Aplikace:
PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE PODMÍNKY PRO APLIKACI A POUŽÍVEJTE VEŠKERÉ
DOPORUČENÉ OCHRANNÉ VYBAVENÍ.
Výrobek je dodáván hotový, NEŘEĎTE JEJ. Odstraňte všechny uvolněné části povrchu i vegetace. Aplikujte
pomocí nízkotlakového postřikovače nebo štětkou, nechejte roztok působit 20 minut a vydrhněte povrch
čistou studenou vodou. Silně postižená místa vyžadují opakovanou aplikaci. Na závěr polijte ošetřené
plochy studenou vodou, aby se důkladně opláchly.
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Spotřeba: 1 litr vyčistí přibližně 5 10 m v závislosti na porozitě, typu a stupně zamoření povrchu.
Skladování: skladujte na chladném suchém místě bez přímého slunečního záření, při teplotě +5 až +40° C.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Nedodržení podmínek skladování snižuje trvanlivost výrobku.
Trvanlivost: 12 měsíců od data výroby.
Bezpečnostní pokyny a omezení:
POUŽITÍ POUZE JAKO POVRCHOVÝ BIOCID.
Před aplikací ZAKRYJTE ZÁSOBNÍKY NA VODU, zamezte úniku přípravku do vodních toků, ochraňte
veškeré povrchy ústící do veřejné kanalizace. NEBEZPEČNÉ PRO RYBY A DALŠÍ VODNÍ ŽIVOČICHY,
zamezte kontaktu s potravinami, nápoji či výživou pro zvířata a JAKÉMUKOLI KONTAKTU S ROSTLINAMI.
PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE.
NECHRÁNĚNÉ OSOBY A ZVÍŘATA NESMÍ NA OŠETŘENÉ PLOCHY PO DOBU 48 HODIN NEBO
DOKUD POVRCH NEBUDE SUCHÝ.
Před plošným použitím přípravek vždy otestujte na malé části povrchu. Po ošetření povrch vždy
opláchněte, aby bylo zamezeno kontaktu s kůží a dalšími nátěry aplikovanými na povrch.
Za posouzení vhodnosti použití přípravku zodpovídá uživatel. V případě pochybností prosím kontaktujte
technického poradce.
Bezpečnostní list, technický list a další technické dokumenty výrobku, jsou k dispozici na vyžádání.
R10
R20/21
R65
S2
S23
S24
S45
S46
S51
S60

Hořlavý.
Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte páry.
Zamezte styku s kůží.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný
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