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ALG ODSTRAŇOVAČ 
Charakteristika : 

ALG Odstraňovač je rychlý a vysoce výkonný čistič, který účinně odstraňuje mechy, houby a ostatní organické znečištění. 

 

Oblasti použití: 
Slouží k sanaci zdiva, malířských nátěrů, dřeva, nábytku apod. v interiéru i exteriéru proti plísním a houbám. Materiál je nutno před nátěrem 

nechat vysušit dle návodu pro příslušnou nátěrovou hmotu. Lze jej použít na okna, venkovní dveře, výdřevu v dolech, na dřevěné plochy a 
prvky nedostatečně zajištěné proti vlhkosti jako chodby, hygienická zařízení, koupelny, šatny, garáže, sklady, půdy, sklepy vyjma míst na 

skladování potravin. Dále lze použít na zahradní nábytek. Doporučuje se pro sanaci: stěn, střech, balkónů, fontán, rybníků, památek, plotů, 

palub, zahradních kamenů a dlažeb, lodních trupů, markýz, tenisových kurtů, atd. 

Pro použití na: dlaždice, břidlici, cihly, beton, dřevo, přírodní kámen, kompozitní materiály, atd. 
 a na různé konstrukce. 

 

Technická data: 

Barevný odstín:     bezbarvá kapalina 
Netěkavé látky:    max. 1% hmot. 

Hustota:     min. 1,0 g/cm
3
  

Bod vzplanutí:    nemá 

VOC ( celkové množství org. těkavých látek ) < 1,0 g/kg 

Spotřeba:     3,0 – 7,0 m
2

 /litr na pracovní pochod 

Technika nanášení:    válečkování, natírání, máčení, polévání, stříkání 
Skladování:    dobře uzavřená, v chladnu a suchu 

     skladovat ne pod +  5 °a ne nad + 30 °C 

Skladovatelnost:    12 měsíců v uzavřeném originálním obalu 
     (Pozn.-Skladovat a přepravovat ve svislé poloze !) 

Předchozí úprava: 
Plíseň se před aplikací přípravku nikdy neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů !!! Aplikuje se zásadně na suchý 
podklad. Napadená místa se nejdříve postříkají ( natřou) neředěným přípravkem ALG Odstraňovač. Asi po 10 -30 min. se zbytky plísně 

seškrabou a pokud je vrstva příliš silná, postup se opakuje. Zbylé zneškodněné, ale ulpělé části plísní, hub a řas se odplaví tlakovou vodou. 

Nátěry následných vrstev se provedou podle příslušných údajových listů. 

 

Zpracování: 

Používá se v neředěném stavu. 

Na ochranu dřeva a maleb v interiéru je doporučená spotřeba od 100 – 150 ml/m² na 1 vrstvu. 

Na ochranu dřeva a fasád v exteriéru je doporučená spotřeba od 150 – 200 ml/m² na 1 vrstvu. 

Orientační vydatnost v exteriéru: 
- Silně znečištěný a porézní povrch  - 3 m²/l 

- Středně znečištěný a porézní povrch - 4 m²/l 
- Málo až středně znečištěný povrch - 5 m²/l 

- Málo znečištěný povrch - 7 m²/l 

 

Doporučený nátěrový systém-sanace napadeného nátěru např. v kombinaci s malířským nátěrem: 

Nátěr napadené omítky 

-        1x ALG Odstraňovač ( interval pro přetírání 10-30 min. ), jemné očištění ( oškrábání ) povrchu špachtlí, oplach vodou, nechat      
 zaschnout 

- 1x ALG Odstraňovač ( při silné vrstvě), oplach vodou, nechat zaschnout 

- 1x  -2x nátěr penetrací Rokogrund Silikát, po zaschnutí 
- 1x nátěr mírně zředěným ( do 5% vodou) Detoxy Color Interiérem 

- 1x nátěr neředěným Detoxy Color Interiérem 

 

Doporučený nátěrový systém-sanace napadeného fasádního nátěru: 

Nátěr napadené omítky 

-        1x ALG Odstraňovač, po 10-30 min. působení opláchnout vodou, pokud zůstanou stopy plísně, musí se nátěr po zaschnutí opakovat 

- 1x ALG Odstraňovač ( při silné vrstvě), po 10-30 min. opláchnout vodou a nechat zaschnout 

- 1x nátěr zředěným ( 1 : 1 vodou) Detoxy ALG 

 

Čištění: 
Čištění pracovních nástrojů vodou. 

 

Upozornění: 
Předložené údaje mají poradenský charakter,zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých 

výzkumech podle stávajícího stavu techniky.Právní závaznost není možno odvozovat z těchto 
údajů.Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání. 


