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TECHNICKÁ    ŠPECIFIKÁCIA 

 
PLESNISTOP KÚPEĽŇA 

 
PLESNISTOP KÚPEĽŇA je vysoko účinný dezinfekčný (fungicídny a protikvasinkový) a bieliaci 
prostriedok určený na povrchy ako sú sprchové kúty, okolie umývadla, špáry a iné povrchy 
v interiéri aj v exteriéri. Prípravok je vhodný na obkladačky, keramiku a rôzne iné povrchy. 
PLESNISTOP KÚPEĽŇA je predovšetkým určený na vlhké miesta náchylné k výskytu plesní.  
 
Spotreba prípravku je cca 10 m2 z litra.  
 
Návod na použitie: Otočte trysku rozprašovača do pracovnej polohy a môžete začať prípravok 
používať. Po ukončení aplikácie otočte trysku do polohy stop. Rovnomerne nastriekajte prípravok 
na povrch zo vzdialenosti cca 15 centimetrov. Povrch by nemal byť nasiaknutý vodou, ani na 
povrchu by nemala byť voda. Nechajte prípravok na povrchu pôsobiť cca 15 minút, po tejto dobe 
môžete jemným kartáčom pleseň z povrchu odstrániť. Pleseň pred aplikáciou prípravku mechanicky 
neodstraňujte, mohlo by dôjsť k rozptýleniu nebezpečných výtrusov do okolia. Pri práci 
nezabudnite pravidelne vetrať. V prípade, že je povrch veľmi napadnutý plesňou, postup zopakujte 
niekoľko krát. Pre iné využitie alebo špeciálne použitie tohto výrobku kontaktujte výrobcu. 
 
 
Používajte biocídny výrobok bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojené 
informácie o výrobku. 
 
Vzhľad: bezfarebná priehľadná kvapalina 
Hustota:   cca  1 g/cm3   
pH  :  7 – 8 
Účinné látky: Aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného (CAS 7681-52-9) 35g/l, Bronopol (CAS 
52-51-7) 0,4 g/l. EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
 
Balenie: 0,5l rozprašovač 
Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch 
 
Bezpečnostné upozornenia: Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Pri kontakte s 
pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite 
vodou alebo sprchou. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zneškodnite 
obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením 
dodávateľovi. Zozbierajte uniknutý produkt. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné  



 

 
 
okuliare/ochranu tváre. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
Núdzové telefónne číslo: NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM +421 2 54 774 166. 
 
Výstražné upozornenia: H 314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H 400 Veľmi 
toxický pre vodné organizmy. H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
Účinné látky: Aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného (CAS 7681-52-9) 35g/l Bronopol (CAS 
52-51-7) 4g/l. EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
 
Bezpečnostné upozornenia: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI 
KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku 
ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej 
pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi. Zozbierajte uniknutý produkt. Noste 
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/ prostriedky na ochranu 
sluchu. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
 
POZOR 

 
 

Skupenstvo: kvapalné 
Farba: bezfarebný 
Zápach: podľa parfému 
Hodnota PH: 13 (neriedené) 
Hustota: 1,1 cm ᶟ 
Chemická stabilita: pri normálnych podmienkach je produkt stabilný 
Možnosť nebezpečných reakcií: nie sú známe žiadne 
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: pri normálnom spôsobe použitia je produkt stabilný 
a k rozkladu nedochádza. 
Nekompatibilné materiály: chráňte pred silnými kyselinami, zásadami a oxidačnými činiteľmi. 
Nebezpečné produkty rozkladu: pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. 
 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 


