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SANATOP LIKVID HOBBY je profesionální ochrana bez chloru proti biologickým nečistotám. 

Zničí více jak 99,99 % kontaminace 

 

Aplika ční roztok 1 litr ošet ří 10 m2 
Rozsah použití:  Kapalný přípravek pro použití v exteriéru. Určený k likvidaci řas, plísní, mechů a 
bakterií ze stavebních i okrasných materiálů - zdí, omítek, zídek, soch, betonu, střech (střešních 
tašek), zámkové dlažby, náhrobků apod. Přípravek se neředí.    

Návod k použití: Používejte při teplotách od +5 °C do + 25 °C.  

Postup:  Plísně, řasy a mech před aplikací neodstraňujte. Přípravek rovnoměrně naneste pomocí 
rozprašovače (případně štětce nebo válečku) na suchý povrch. Ošetřovaný povrch nechte důkladně 
nasát přípravkem a působit 24 hodin. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem 
namočeným/ovlhčeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem). V případě, že je přípravek 
aplikován na nezakryté plochy (např. náhrobky, sochy), není nutné mechanické čištění. Odumřelé 
části řas a plísní budou postupně odplaveny při dešti.   

Pro docílení krátkodobého preventivního účinku (4 týdny) je možné aplikovat přípravek na již očištěný 
povrch. 
Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv.  

Doba ochrany: Při dodržení uvedeného postupu a s použitím prevence je doba ochrany minimálně 5 
let.  

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 

Upozorn ění:  Nemíchejte s jinými přípravky. Při kontaktu s lakovanými povrchy nutno předem 
odzkoušet na malém, případně skrytém místě. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím 
přípravku. 

 
Používejte tento p řípravek bezpe čně. Před použitím si vždy pozorn ě přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o p řípravku. 
Obsahuje:  10 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy, 
5 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid. 
S-věty, první pomoc:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a 
očima. Při nadýchaní odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik 
minut proudem vody. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít 
asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení.  
Likvidace:  Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo předejte na místo určené obcí 
k likvidaci odpadů, zbytky přípravku vylijte do kanalizace. 
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