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 LTP MOULDEX ČISTIČ DLAŽBY 
 
Ničí a odstraňuje plíseň, mechy, lišejníky, řasy a černé 
skvrny z exteriérové dlažby - přírodního či umělého 
kamene nebo zámkové a betonové dlažby. 
  
Antibakteriální účinek je prevencí opětovného růstu. 
 
Vyvinutý tak, aby přilnul k povrchu a odstranil plíseň, 
mechy, lišejníky a černé skvrny a řasy z vlhkého 
prostředí.  Má také bělící účinek, který napomáhá 
obnovit povrch přírodního kamene nebo dlažby do její 
původní barvy.   

 Návod k použití 
 

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT. Tento produkt 
obsahuje bělidlo, v případě pochybností 
vyzkoušejte prostředek na nenápadném místě.  
Povrch musí být před aplikací kompletně suchý. Nalijte 
neředěný prostředek na povrch a rozetřete pomocí 
štětce nebo houby. Můžete použít i rozprašovač. 
Nechejte působit minimálně 1 hodinu.  Zvlhčete povrch 
trochou vody a čistěte pomocí hrubého kartáče, abyste 
uvolnili nečistoty a mastnotu. Spláchněte z povrchu 
pomocí tlakové myčky či zahradní hadice.  

Některé odolné skvrny budou vyžadovat delší dobu 
působení, v takovém případě prostředek aplikujte a 
nechejte působit přes noc. Pokud nějaké černé skrvny i 
po tomto ošetření zůstanou, měly by vyblednout a 
zmizet do několika dní po čištění. Pokud ne: aplikujte 
prostředek znovu. 

V průběhu čištění nedovolte přístup domácím 
zvýřatům. Pokud se prostředek dostane do kontaktu s 
kovem, látkami nebo natřenými povrhy okamžitě 
opláchtněte vodou. Nepoužívejte na teplém povrchu. 
Neaplikujte před deštěm. Vyhněte se kontaktu s 
rostlinami: pokud se dostanou do kontaktu vypláchněte 
velkým množstvím vody. 

Nepoužívejte zároveň s čistícími prostředky na bázi 
kyseliny. 

Může se použít na všech druzích přírodního kamene, 
nicméně vždy proveďte test na nenápadném místě 
před celkovou aplikací. 

Následné ošetření: aplikace impregnace Mattstone na 
nově vyčištěné povrchy funguje jako prevence vniknutí 
vlhkosti a organických látek do povrchu a redukuje tak 

možnost růstu nežádoucích forem mechů a černých 
skvrn. 

 Vydatnost 
 
5-15 m2 na litr v závislosti na stupni znečištění.  
 

 Skladování 
 
SKLADUJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE, na suchém a 
chladném místě.  
Trvanlivost: K dosažení optimálních výsledku 
spotřebujte 6 měsíců od otevření. 

Zdraví a bezpečnost 
 
Obsahuje: CHLORAN SODNÝ 2.52% ww 

ZÁKONNÉ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K 
POUŽITÍ 

K použití pouze jako povrchový biocid. 

Uživatelé musí plně dodržovat všechny své právní 
povinnosti pro kontrolu pesticidů z roku 1986 (ve 
znění pozdějších předpisů), včetně dodržení všech 
Podmínek Schválení.  

Štětec:Aplikujte 100 millilitrů produktu na 1m2.  

Před použitím si přečtěte technický list. 

HSE číslo: 9778 

 
Obsahuje: <5% aiontové povrchově aktivní látky. <5% 
neiontové povrchově aktivní látky. <5% Chloran sodný 

Složení: www.ltp-online.co.uk/dr 

Použijte dle návodu k použití, aby se zabránilo 
riziku pro člověka a životní prostředí.: 

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným 
způsobem. 
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST (pokračování) 
 

 

 

 

 

                    Varování 

Způsobuje podráždění kůže. 

Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv 
/ ochranné brýle / obličejový štít. 

Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou 
kůži..POKUD NA KŮŽI: Důkladně omyjte velkým 
množstvím vody. 

Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 
pomoc / ošetření. 

Skladujte v dobře větraném místnosti. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte 
plyny, výpary, páry nebo aerosoly. 

NEKONTAMINUJTE POTRAVINY, PŘÍBORY NEBO 
PŘÍPRAVNY JÍDLA. 
 
Vyhněte se kontaktu s kůží. Vyhněte se kontaktu s očima.  

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevdechujte výpary. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. 

Neznečiťujte podzemní vody nebo vodní toky 
chemikálií nebo použitou nádobou. 

ODSTRAŇTE NEBO ZAKRYJTE VŠECHNY AKVÁRIA 
A JEZÍRKA PŘED APLIKACÍ. 

NEVSTUPUJTE NA OŠETŘOVANOU PLOCHU, 
DOKUD NENÍ SUCHÁ.  

UMYJTE RUCE A OBNAŽENOU KŮŽI před jídlem a 
po použití. 

SKLADUJTE VE VZPŘÍMENÉ POZICI NA 
BEZPEČNÉM MÍSTĚ.  Udržujte z dosahu dětí. 

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
a ukažte tento technický list nebo etiketu. 

PŘI KONTAKTU S KYSELINAMI UVOLŇUJE 
TOXICKÝ PLYN. 

Tento přípravek nesmí být smíchán s jinými 
chemickými substráty. 

 

  

 


