
Údajový list  
  

DETOXY Clear 

  
  
Charakteristika  výrobku  
Silikátový vodouředitelný ochranný přestřik, určený pro profesionály i hobby spotřebitele. Detoxy Clear se vyznačuje 
extrémní účinností při odstraňování baktérií, je takřka transparentní, omezenou omyvatelností a výbornou 
otěruvzdorností. Má výbornou paropropustnost (stupeň 1) a dlouhodobou antibakteriální účinnost.  Přestřik je odolný 
proti stárnutí a alkalickým látkám. Je určen pro dlouhodobou dezinfekci předmětů a zařízení z kovových, dřevěných a 
plastových materiálů.  Má výbornou přilnavost k hladkým podkladům. Přímá aplikace na neošetřený dřevěný nábytek 
a jemný barvený textil se nedoporučuje.  
  
  
Specifické  vlastnosti    
Detoxy Clear obsahuje biocidní látku pyrythion zinečnatý, který působí proti šíření bakterii v domácnostech i 
veřejných prostorách, jako jsou restaurace, veřejné budovy, autobusové zastávky, stadiony, zdravotnické prostory. 
Jedinečné vlastnosti tohoto produktu vyniknou, když je aplikován ve formě lehkého přestřiku (aerosolu), který po 
vyschnutí zůstává prakticky transparentní. Vysoké pevnosti ochranného vrstvy je dosaženo po 24 hodinách od 
aplikace, poté je zajištěn dlouhodobý antimikrobiální účinek  
 
Příprava podkladu:  
Detoxy Clear nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu podkladu, ale podklad musí být suchý a zbavený všech 
nesoudržných částic.  

  

Provádění nástřiku  
Doporučená velkoplošná aplikační metoda je pomocí vyvíječe aerosolu, střední plochy – stříkáním vzduchovou pistolí 
(HVLP) nebo na malé plochy ruční postřikovač. Při aplikaci by teplota v místnosti neměla klesnout pod +5°C. 
Nastříkaný povlak je nezbytné nechat volně zaschnout, nedoporučuje se aplikovat za deště anebo silného větru. 
Nedoporučuje se používat na citlivé plochy: jako jsou například LCD monitory, skleněné plochy, okenní tabule atd. 
Není určený na plochy přicházející do styku s potravinami a na dětské hračky.  
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Pokyny pro zpracování  
Nanášení:  Jemný postřik nebo vyvíječ aerosolu, optimálního účinku bude dosaženo, pokud 

aplikovanou plochu pokryjeme jemným aerosolem, aniž by se slil do celistvého filmu. Před 
aplikací je potřeba odmastit případné mastné povrchy. 

Ředění: Maloobchodní balení určené pro ruční postřikovač je dodáváno ve finální viskozitě, balení 
určené pro HVLP a aerosolový vyvíječ je dodáván jako koncentrát, ředit vodou dle potřeby. 

Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování.  Zcela zaschlý povlak se odstraňuje obtížně. 
Vydatnost: podle způsobu, druhu a členitosti podkladu aplikace 1l na 15 m2 
Zasychání:  na dotek (st. 1) 20 minut, délka zasychání je přímo úměrná teplotě při aplikaci 
Technická data   
Pojivo:   silikát/ akrylát   
Měrná hmotnost:  min. 1000 kg/m3  
  
Bod vzplanutí:    nehořlavá kapalina  
Netěkavé látky:    min. 2  hmot. %  
  
  
Skladovatelnost:  1 rok v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C 
  

Poznámka:   
Během aplikace je nutné okolní plochy dokonale zakrýt, čištění Detoxy Clear je po zaschnutí náročnější. 
Chránit oči a pokožku před potřísněním ochranným postřikem. V případě zasažení očí vypláchnout okamžitě čistou 
vodou a. vyhledat lékaře. 
Funkční látka je chemicky vázána na inertním nosiči a dále pevně ukotvena v porézním pojivu a pro člověka 
nepředstavuje zdravotní riziko.  
 
Upozornění:  
Informace uvedené v tomto údajovém listu mají pouze poradenský charakter a nejsou zcela vyčerpávající. V případě, 
že hodláte tuto nátěrovou hmotu použít pro jiný účel, než je zde popsáno, vyžádejte si nejprve písemné potvrzení.   
V závislosti na homogenitě a kontaminaci omítky, může dojít k defektům u finálního nátěru.  
Bez tohoto potvrzení nepřebíráme záruky za kvalitu nátěru, ani za ztráty, nebo škody, které nevhodnou aplikací vznikly.  
Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.  
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