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SCHIMMELENTFERNER 

 

OP 
odstraňovač plesní 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Prípravok na ošetrenie plôch napadnutých plesňami a hubami. Tekutý 
dezinfekčný prostriedok, ktorý zničí každú pleseň v dome, saune alebo 
v bazéne. Odstraňuje plesne a huby z dlažby, obkladov, normálnych aj 
elastických škárovacích hmôt, stien, omietok, náhrobných kameňov ...  
POZOR: farebné podklady ako tapety, drevo, textílie, korok, kovy a rastliny 
môžu zmeniť farbu. Preto je nutné všetky nastriekané kvapky ihneď umyť 
vodou! 

  

Vlastnosti:  jednoduché použitie 
  má dezinfekčný a preventívny účinok 
 

 
zápach chlóru, ktorý vzniká pri aplikácii je možné obmedziť dostatočným 
vetraním pri práci a zmizne bez zvyšku za pár dní. 

  

Farebný tón: transparentný 
  

Hustota: 1,1 g/cm3 
  

Hodnota pH: cca 12 
  
SPRACOVANIE 
  

Spôsob nanášania: nástrekom 
  

Postup nanášania: S plesňami pred nastriekaním nič nerobiť. Napadnuté plochy postriekať zo 
vzdialenosti 10 – 15 cm a nechať zaschnúť. Až potom plochy mechanicky 
očistiť. Pri silnom napadnutí plesňami plochu ešte raz postriekať. Škáry 
v dlažbe a obklade (bežné aj elastické) cca 10 min. po nastriekaní dôkladne 
opláchnuť čistou vodou. 

  

Teplota pri spracovaniu: min. +5°C objektu aj okolia , počas nanášania aj schnutia 
  

Doba schnutia: cca 24 hod.       
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Spotreba: podľa stupňa napadnutia a štruktúry podkladu cca 50 – 150 ml/m2 
  

Riedenie: neriediť 
  

Čistenie nástrojov: po použití striekaciu hlavu odskrutkovať  a dôkladne prepláchnuť čistou 
vodou 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 500 ml 
  

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu vedeného 
na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 


