
 

      

Technický list 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú 

všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú 

konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na 

náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré 

vydania technických listov strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

Prípravné materiály  

       

SÜDWEST Schimmel-Fresser 30485 

  

 

 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
Rozsah použitia: 
Dezinfekcia, sprej na odstránenie plesní, húb, škvŕn od 

plesní, rias a machov. Na podklady napadnuté plesňou, ako 

napr. disperzné farby, umývateľné tapety, obkladačky, 

škáry, omietky a kameň.  

 

Nepoužívajte a nemiešajte spolu s kyselinami, WC-čističmi 
a odstraňovačmi vodného kameňa. Môžu tak vznikať 

nebezpečné výpary (chlór).  

 

Vlastnosti: 
- odstraňuje plesne, machy, riasy, baktérie a huby 

- pravidelné používanie chráni pred novým napadnutím 

- zabíja a bieli škvrny od húb, plesní, machov, rias, baktérii 

- čistí a dezinfikuje 

- bieliaci účinok 

 
Farebný odtieň: bezfarebný 

 
Objem:    250 ml, 500 ml, 10 l 

 
Spotreba:   cca 100 ml/m2 

 
Účinná látka:    roztok chlórnanu sodného 47 g/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikácia: 
Spracovanie: 
Pred postrekom treba nastaviť striekaciu hlavicu (všímať si 
symbol). Neodstraňovať pleseň pred striekaním. Pred 
striekaním odstrániť len hrubé nečistoty ako napr. mach. 
Napadnuté plochy postriekať z cca 5 - 10 cm vzdialenosti. 
Ak sú aj po cca 30 minútach tmavé plochy stále viditeľné, 
postrek treba zopakovať. Prischnuté zvyšky odstrániť 
pomocou metly alebo vysávača. Ošetrené plochy následne 
vyčistiť čistou vodou. Trvalo pružné škáry a škáry 
obkladačiek umyť už po cca 10 minútach. Po použití 
odskrutkovať striekaciu hlavicu a opláchnuť vodou. Nádobu 
opäť uzavrieť. 

 
Osobitné upozornenia: 
Pozor! 
Bieliaci účinok môže spôsobiť zmenu farby textílií a dreva. 
Pri použití treba dávať pozor na svoj odev. Podklady citlivé 
na farby, ako napr. tapety, treba pred použitím otestovať na 
farebnú stálosť na nenápadnom mieste. Veľmi savé 
podklady treba vopred navlhčiť vodou, aby roztok 
Schimmel-Fresser neprenikol do podkladu a aby zvyšky na 
povrchu bolo možné zmyť vodou. Pri aplikovaní nového 
náteru stropov a stien odporúčame ako preventívne 
opatrenie použiť farbu SÜDWEST FungiStop. 
 

Smernica EG 2004/42/EG: 
Výrobok SÜDWEST „Schimmel-Fresser" nespadá pod 
hodnotu VOC (out of scope). 

 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov 
zabezpečte dobré vetranie.  
Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo 
dosahu.  
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.  
Používajte len v dobre vetraných priestoroch.  
Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.  
Pri brúsení nevdychujte prach.  
Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Zabráňte, aby nezriedený produkt alebo jeho veľké 
množstvo preniklo do podzemnej vody, povodia alebo 
kanalizácie.  
Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte 
podľa miestnych zákonov príslušne orgány. 

 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 
na www.sudwest.sk. 

 
 

http://www.sudwest.sk/
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Bezpečnostno-technické informácie: 
Ihneď použiteľný odstraňovač plesní. Biocídne 
produkty používajte s opatrnosťou. Pred použitím si 
vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte. 
Produkt je alkalický. Produkt používajte len podľa návodu 
na použitie a iba v schválených oblastiach použitia. 
 

Výstražné upozornenia: H- a P- upozornenia. 
H290: Môže byť korozívny voči metalom.  
H314: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a ťažké 
poškodenia zraku.  
H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy s dlhodobým 
účinkom.  
P101: V prípade vyhľadania lekárskej pomoci, je potrebné 

uschovať balenie a etiketu s charakteristikou výrobku. 

P102: Nesmie sa dostať do rúk deťom.  

P260: Nevdychovať hmlovinu.  

P273: Zabrániť uvoľneniu do životného prostredia. 

P280: Nosiť ochranné rukavice, ochranné oblečenie, 

ochranu očí a tváre.  
P301 + P330 + P331: PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnuť 

ústa. Nevyvolávať vracanie.  

P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU 

(alebo vlasmi): Všetky kontaminované kusy oblečenia 

okamžite vyzliecť. Pokožku ihneď opláchnuť alebo 

osprchovať vodou.  

P305 + P351 + P338: PRI KONTAKTE S OČAMI: 

Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Pri nosení 

kontaktných šošoviek, ich vybrať ak je to možné. Ďalej 

oplachovať oči.  

P310: Pri otrave okamžite kontaktovať lekára alebo 

toxikologické informačné centrum.  

P501: Obsah/nádobu zaviezť do autorizovanej firmy na 
likvidáciu odpadu alebo do miestnych zberní odpadov. 

Pozor! Nepoužívať spolu s inými produktami, pretože sa 

môžu uvoľniť nebezpečné plyny (chlór).  

EUH031: Pri kontakte s kyselinou produkuje jedovaté 

plyny.  

EUH071: Pôsobí leptavo na dýchacie cesty. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Baua-reg.-č.: N-12237 

 
Skladovanie: 
Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať 
v chladnom ale nemrznúcom prostredí. Neskladovať pri 

teplote nad 30°C. 

 
Zber a likvidácia odpadu: 
Nádobu so zvyškami vypláchnuť vodou alebo odovzdať 
v miestnych zberniach. Na recykláciu odovzdať len 
vyprázdnené nádoby. 

 

Technické poradenstvo: 
Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 
technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný 
personál: info@sudwest.sk 

 
    Od: Júl / 2017 / KM 

 

http://www.sudwest.sk/
mailto:info@sudwest.sk

