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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s 

oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku 

vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí  balenia, farebných odtieňov 

a stupňov lesku vyhradená. 
 

ADLER   SchimmelEx 96349 

    

      

 

 

 

         

Popis výrobku:  protiplesňový spray na chlórovej báze  pre domácich majstrov a remeslo,  

 na minerálne podklady aj drevo 

 

Osobité vlastnosti: ničí plesne a ihneď odfarbuje  

 Účinná látka: 

 25g roztok chlórnanu sodného s min.13g aktívneho chlóru /100 g  

      

Oblasť použitia: Odstránenie plesní, rias a machov na minerálnych podkladoch, náteroch  

 disperzných farieb a na dreve, resp. povrchovo upravenom dreve. Výborne sa 

hodí pre použitie na sanitu. 

 

 Pozor: 

 U citlivých, farebných materiálov ako tapety, drevo, textil, korok a kovy môže 

dôjsť k zmene sfarbenia. Striekance mimo želaného miesta ihneď odstrániť 

vodou. 

 

 Nie je vhodný pre farebné kovy a hliník. 

 U drevín bohatých na extraktívne látky  ako napr. dub môže dôjsť k zmene 

sfarbenia. 

 

 Poznámka: 

 Pozor: ADLER SchimmelEx nepoužívať spolu s inými produktami, môže 

dôjsť k uvoľneniu nebezpečného plynu (chlóru). 

 

Spôsob aplikácie: sýto nastriekať 

 

Spracovanie: Miesta napadnuté plesňou  postriekať  s ADLER SchimmelEx a po 5-10 min 

pôsobenia omyť vodou. Pri silnom napadnutí postup opakovať. 

 

Krycia úprava: Na pripravený minerálny podklad môžu byť nanesené všetky  ADLER 

interiérové a fasádne farby, resp. na predupravené drevo všetky ADLER 

nátery (pozri príslušné technické listy) 

 

Riedenie: vodou 

 

Teplota spracovania: Nie menej ako +5˚C.  

a objektová teplota      

 

Čas sušenia:  

(teplota miestnosti 20 °C) cez noc 

 

Výdatnosť: cca 5m
2 

 

Balenie: 500 ml 
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Pokračovanie  
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Skladovanie: V chlade, ale nie v mraze, na tmavom mieste 

 

Trvanlivosť: 1 rok v originálne uzavretom obale  

 

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje:  

 POZOR! ADLER SchimmelEx nemiešať s inými  čistiacimi prostriedkami 

a kyselinami, nebezpečenstvo uvoľnenia nebezpečného plynu- chlóru. 

 

 Pri spracovaní odporúčame použiť  ochranné rukavice a okuliare. 

 


