MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků
ze zdiva a střešní krytiny
Charakteristika
Mech-stop je speciální přípravek na bázi kvartérních
amonných sloučenin, určený pro odstranění řas,
mechů a lišejníků. Je okamžitě a snadno použitelný,
vysoce účinný, pro savé i nesavé podklady a
nezpůsobuje korozi zinkových ani měděných
materiálů. Pro železo a ocel má srovnatelné korozívní
účinky s vodou (ČSN 49 0681)
Použití
Odstraňování řas, mechů a lišejníků ze všech druhů
střešních krytin a materiálů jako: pálené a betonové
tašky, eternit, betonové nájezdy, sokly, podezdívky
skleníků, kamenné sokly, obklady a dlažby, žulové i
pískovcové náhrobky, atd.
Aplikace
MECH-STOP se ředí vodou 1 : 4 ( 1 l přípravku : 4 l
vody ), nanáší se na suchý podklad za suchého
počasí štětcem, smetákem, stříkacím zařízením nebo
zahradnickým postřikovačem. Odumřelý porost řas
nebo mechů se uvolní působením povětrnostních
vlivů, případně je možné ho odstranit mechanicky,
například kartáčem. Nelze aplikovat na mokrý nebo
promrzlý podklad. Přípravek není určen k likvidaci
mechů na zahradách nebo v zemědělství. Nepoužívat
k ošetřování bazénů.
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Spotřeba

20 – 30 m z litru koncentrátu

Balení

Plastové obaly o obsahu 1 a 10 kg,

Technická data:
Účinná látka:
100 g výrobku obsahuje 7,5 g
alkyldimethylbenzylamonium chloridu

01. dubna 2003. Změny vyhrazeny.

Konzistence:
Ředění:
Aplikační teplota:
Teplota skladování:
Barva:

kapalina
1 l přípravku : 4 l vody
> +5 °C
+5 °C až +30 °C
bezbarvý

Skladování
V uzavřených původních obalech je doba použitelnosti
2 roky od data výroby.Chraňte před přímým slunečním
zářením, vysokou teplotou a před mrazem.
Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt
vodou. Doba použitelnosti výrobku v původním balení
je 2 roky od data výroby.
Ekologie a bezpečnost práce
Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte páry/aerosoly.Při zasažení očí důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.Používejte vhodný ochranný
oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.Postřik provádějte za bezvětří tak, aby
nebyla zasažena jiná osoba nebo rostliny.
Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod,
odpadních vod nebo do půdy.Nevyschlé zbytky
zneškodňujte jako nebezpečný odpad. Kód odpadu:
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky.
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím
si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu
výrobku.
Prohlášení je uloženo u výrobce: METRUM s.r.o.
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení
jakosti ISO 9001.
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