ANTI

OTTO
Sprej proti plísni
Technický list

Vlastnosti:

▪ Spolehlivě a trvale odstraňuje plísně, houby, řasy a mech
▪ Glazury, barvy, laky, zdivo a plasty nebudou narušené
▪ Působí dezinfekčně a odstraňuje pachy

Oblasti použití:

▪ K předběžné přípravě povrchu při sanaci spár zamořených plísní
▪ Speciální sprej proti napadení plísní, houbami, mechy a řasami
▪ Pro použití na spáry v dlažbě, elastické spáry a stěny v obytném prostoru, kuchyni, koupelně, sklepě,
a také jako ochranný prostředek pro zdivo, terasy a fasády

Normy a zkoušky:

▪ OTTO sprej proti plísni je registrován pouze podle německých a rakouských zákonů o biocidních
přípravcích (typ produktu 2, BAuA reg. č.: N - 12215)
▪ Opatrně použijte OTTO sprej proti plísni. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o
produktu.

Technické údaje:

Spotřeba (podle plísně) [ml/m²]
~ 30 - 100
Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 24 (1)
1) od data výroby

Návody k použití:

Na existující zamoření nastříkejte sprej proti plísni ze vzdálenosti cca 5–10 cm. Neodstraňujte předtím
plíseň. Po několika minutách je již účinek patrný. V případě silného zamoření opakujte postřik po 10
minutách. Po cca 10 minutách omyjte elastické spáry a dlaždice velkým množstvím vody. Obsah láhve s
rozprašovačem je dostatečný na cca 8 m² (láhev 250 ml) nebo na cca 16 m² (láhev 500 ml).
V důsledku účinku bělení může u textilií, koberců, tapet, dřeva dojít ke změně barvy. V případě potřeby
naneste na nenápadné místo zkušební vzorek. Citlivé plochy okamžitě opláchněte.
Po každém použití odšroubujte stříkací pistoli, prostříkněte čistou vodou, balení opět uzavřete
originální krytem.
Při aplikaci dávejte pozor na oblečení a citlivé povrchy v okolí.
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést
zkušební zpracování a aplikaci.
Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání:
bezbarvý
Jednotka balení
Kus / paleta

Plastová láhev s
rozprašovačem 250 ml
ANTI-81
12
1380

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní list.

Likvidace:

Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.
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Plastová láhev s
rozprašovačem 500 ml
ANTI-84
12
768

Plastový kanystr 20 l
ANTI-68
1
24

Odpovědnost za vady:

Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli
velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezbavují zpracovatele povinnosti
provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti OttoChemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce
účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti
uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy
na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo
přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s
ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky
používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše
doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv
třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli
odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na http://www.otto-chemie.de

Technický list OTTO Anti-Schimmelspray
Strana 2
Verze: 22 / 3cz (29.03.2021, 11:46 Hodiny)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, NĚMECKO
Tel.:+49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-1260
E-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de

