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Charakteristika:
44u MECH-STOP Odstraňovač mechů a lišejníků je postřikový, kapalný přípravek, jednosložkový
speciální biocidní přípravek určený k likvidaci mechů, lišejníků a řas. Nezpůsobuje korozi zinku ani mědi, s
neušlechtilým železem má srovnatelné korozivní vlastnosti jako dešťová voda (ČSN 49 0681). Nenapadá
nátěry a laky, plasty, sklo, zdivo ani minerální stavební materiály. Uvedené vlastnosti se týkají ředěného
aplikačního roztoku.
Použití:
44u MECH-STOP Odstraňovač mechů a lišejníků je určen pro odstranění řas, mechu a lišejníku ze všech
druhů střešních krytin, z fasád, podezdívek, betonových nájezdů, dlážděných chodníků a náhrobních desek.
Technická data:
Báze:
Spotřeba:
Ředění vodou na roztok:
Aplikační teplota:
Barva:
Balení:

kapalina – sloučenina alkyldimethylbenzylamonium
chloridu (7,5%)
20 – 30 m2 z 1 kg koncentrátu
1kg přípravku : 4l vody
od +5°C
čirá
PE lahev 1kg, kanystr 3kg, 5kg, 10kg, 50kg

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý (nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý!).
Pracovní postup:
Přípravek se před použitím ředí vodou v poměru 1 kg 44u MECH-STOP Odstraňovač mechů a lišejníků
a 4 litry vody (1 kg výrobku odpovídá 1 l). Roztok se za suchého počasí nanese štětcem, smetákem či nastříká
malířským nebo zahradním postřikovačem. Odumřelý porost řas, mechu nebo lišejníku se po čase z povrchu
střešní krytiny, podezdívky apod. působením povětrnosti sám uvolní. Zbytky odumřelých řas je možné z
ošetřeného povrchu očistit kartáčem. Nepoužívejte dešťovou vodu z ošetřených ploch cca 3 měsíce od
aplikace k zalévání.
Životnost biocidního přípravku:
Jedná se o sanační přípravek, porosty za suchého počasí odumřou do druhého dne. Ošetřené

Poznámka:
Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací
přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.
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plochy odolávají následnému porostu cca rok – v závislosti na světové straně a zastínění.
Skladování:
Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 24 měsíců od
data výroby uvedeného na obalu.
Upozornění:
Přípravek není určen k likvidaci mechů na zahradách nebo v zemědělství. Nepoužívat k ošetřování
bazénů!
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Likvidace obalu:
Obaly znečištěné přípravkem a zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Čisté obaly
odevzdejte k recyklaci.
Pokyny pro bezpečné zneškodnění:
Při úniku zachytit sorpčními prostředky, které vážou kapaliny a následně zneškodnit jako nebezpečný
odpad.
Bezpečnost:
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu. Pravděpodobné
nepříznivé účinky: Přípravek může u citlivých osob způsobit podráždění kůže a očí. Zamezte úniku do půdy,
spodních/povrchových vod a do kanalizace. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci používejte
pracovní oděv a gumové rukavice. Postřik provádějte v ochranných brýlích za bezvětří tak, aby nebyla
zasažena jiná osoba nebo rostliny. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu s pokožkou: ihned umýt
vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při kontaktu s očima: důkladně umýt proudem čisté vody při otevřených
víčkách. Ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: ústa vypláchnout vodou. Podat asi 0,5 litru tekutin,
vyhledat lékařské ošetření. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.
Zabraňte styku s dalšími částmi lidského těla. Přípravek není určený k likvidaci mechu v zahradách a na
zemědělských pozemcích. Nepoužívat k ošetřování bazénů. Přípravek může být použit pouze pro účely
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stanovené v návodu na použití. Zákaz opětovného použití obalu. Zamezte kontaktu ošetřené plochy s
pokožkou, dokud úplně nezaschne aplikovaný roztok.
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