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HOMEENPOISTO (Mould Removal) 
odstraňovač plísní 

POPIS 
 

Roztok chlornanu pro odstranění plísní z natíraných povrchů. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Pro odstranění plísní z nenatřených a natřených ploch před 
natíráním nebo přetíráním. Může být použit rovněž pro čištění 
dřevěných povrchů poškozených zamodráním. Prostředek má 
bělící účinky. Prostředek nedokáže odstranit zamodrání z vnitřní 
struktury dřeva 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Specifická hmotnost: 1,1 kg/l, ISO 2811 
 

Ředidlo 
 

Voda 
 

Balení 
 

1 l, 5l 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Chraňte sklo, hliník a ostatní povrchy, které mohou být 
poškozeny vlivem působení produktu. Vyvarujte se postříkání 
oblečení a používejte ochranný oděv. Produkt má bělící účinek. 
 

Při čištění: Umyjte povrch roztokem chlornanu (směsí MOULD  
REMOVAL s vodou, v poměru 1:3). Směs nanášejte použitím 
houby, jemného štětce nebo, v případě větší plochy a pro 
dosažení větší účinnosti, použijte zahradní postřikovač a to od 
spodní části nahoru, aby se zabránilo tvorbě pruhů. Roztok 
nechte působit asi půl hodiny. Povrchy s rozsáhlým růstem plísní 
by měly být smočeny do té doby, než úplně zmizí. Použijte 
kartáč, je-li to nutné. Po ošetření opláchněte povrch pečlivě 
čistou vodou a to shora dolů např. stříkáním. 
 

Následná úprava: Na základní neupravený dřevěný povrch 
hned po oschnutí vody naneste VALTTI BASE (nebo VALTTI 
AKVA BASE) před konečnou úpravou. Dejte pozor, aby nedošlo 
k poškození již natřených ploch. 
 

Zdravotní a bezpečnostní 
zařazení 
 
 

Dráždivý, Xi 
Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný NEBEZPEČÍ 
VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ OČÍ. DRÁŽDÍ KŮŽI. Při práci noste 
ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle. Při kontaktu s očima, 
vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc. Nevdechujte výpary. Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo označení. Uchovejte mimo dosah dětí. 
Pozor!! Nepoužívejte s ostatními produkty. Nebezpečí uvolnění 
nebezpečných plynů(chlor) Obsahuje <5% aniónových 
detergentů, <5 %neionogenních detergentů a <5 chlorové báze 
bělícího činidla. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.  
 

Ochrana životního prostředí 
a likvidace odpadu 

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle 
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy pro nebezpečný odpad. 
 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Chraňte před mrazem. 
VAK/ADR - 

 


