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TopEfekt® MOSS   
SYMBOL   

T-24   

pH   

8   

   

Prípravok je určený na odstránenie  húb a zničenie machov, rias a lišajníkov z rôznych typov povrchov 

(napr.  fasády, strechy rodinných  domov). Po čistení  dlhodobo  chráni  povrch a vytvára  prostredie,  

ktoré zabraňuje tvorbe všetkých druhov  mikroorganizmov.  Používa sa profylakticky, zvyšuje 

biologickú odolnosť vyčistených substrátov.  Má fungicídny účinok v súlade s normami  PN-EN 13697 

a PN-EN 1650. Povolenie na uvedenie  biocídneho výrobku  na  trh: 3194/07.   

   

POUŽIŤ:   
- strechy, fasády, zvary, trhliny, balkóny, terasy, schody;   

- náhrobné kamene.   

   

KOMPOZÍCIA:   
5÷15% katiónových povrchovo aktívnych látok    

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Pred použitím si pozrite   kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

 Pracovný roztok  by sa mal vykonať  bezprostredne pred aplikáciou.    

Pripravte roztok s koncentráciou najmenej 80-100 ml / 1 l vody.  Prevádzková teplota  20°C, prevádzková 

doba  12-24 hodín  Povrch zmyte  čistou vodou, najlepšie pod tlakom alebo drhnúť kefou.   Profylakticky 

použite roztok 1-2% (10-20 ml / 1l vody).  Aplikujte s práčkou.   

   

HROZBY:   

   
     

Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne popáleniny kože a  poškodenie  očí  

  Vysoko toxický pre vodné organizmy s dlhodobými   účinkami  

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok kontaminovaný 

odev.  Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.  Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / 

lekára  
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AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.  Odstrániť  

kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí Uchovávajte 

v uzavretom priestore.   

   

UPLYNUTIE:   
12 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 

by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na zber 

plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia  zákona z  13. czerwca 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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