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Vlastnosti
ETERNAL odstraňovač plísní plísní je speciální likvidační 

prostředek vysoce účinný proti houbám, plísním a řasám napadajícím 

zdivo. ETERNAL odstraňovač plísní má široké spektrum účinnosti zah-

rnující plísně, houby, bakterie, řasy, mechy a lišejníky. Čas potřebný pro 

fungicidní účinek 1 hodina, účinek proti řasám po třech dnech. 

Typ přípravku 2; 10 

Forma přípravku: vodná disperze, postřik 

Zaregistrováno na MZDR ČR pod číslem jednacím MZDR 

76796/2015/SOZ.

Oblast použití
ETERNAL odstraňovač plísní je určen k likvidaci biotického na-

padení zdiva, střešní krytiny a jiných povrchů.  

Spotřeba
0,10–0,2 kg/m2 

Balení
0,5 kg plastová láhev s rozprašovačem, 5 kg plastový kanystr

Skladování
V  původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 až 25°C 

odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, vysokou 

teplotou a přímým světlem.

Příprava podkladu
Před aplikací přípravku ETERNAL odstraňovač plísní je třeba na-

padenou plochu mechanicky (nejlépe vysokotlakým mytím) zbavit 

větších nánosů napadení a nechat vyschnout.  

Zpracování
ETERNAL odstraňovač plísní se nanáší nejlépe štětcem nebo 

válečkem (pro lokální aplikaci lze použít i rozprašovač) na suchý na-

padený povrch, který byl předem zbaven největších nánosů napadení. 

Napadený podklad je třeba přípravkem co nejlépe prosytit, aby účinné 

látky pronikly co nejhlouběji a zasáhly tak podhoubí hub a plísní. Značně 

savým a členitým povrchům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Ošetřený podklad doporučujeme po zaschnutí přípravku co nejdříve 

opatřit nátěrem odolávajícím plísním, houbám a řasám, např. speciální 

silikonovou fasádní barvou SANATHERM B silikon PREVENSIL, aby se 

zabránilo novému napadení fasády zárodky biotických škůdců z okolí. 

Likvidace odpadů
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci
Podle platné legislativy je ETERNAL odstraňovač plísní kla-

sifikovaný jako nebezpečný. Obsahuje octhilinone (ISO) (0,5 g/kg) a 

didecyldimetylaminiumchlorid (20 g/kg). Způsobuje vážné podráždění 

očí. Dráždí kůži. Obsahuje octhilinone (ISO) [ES: 247-761-7]. Může vyvolat 

alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné 

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ 

OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypla-

chování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při 

podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. ETERNAL od-
straňovač plísní není nehořlavou kapalinou ve smyslu ČSN EN 65 0201. 

Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o výrobku.

První pomoc:
Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasaže-

ní vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné 

vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhle-

dejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou 

uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. 

››  Výrobní číslo 1003

speciální prostředek k likvidaci plísní hub a řas na zdech  

odstraňovač plísní


