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Odstraňovač zeleného povlaku koncentrát 

odstraňuje zelené povlaky z veškerého dřeva venku 
také z přírodního a umělého kamene – terasy, schody, náhrobky 

čistí samočinně - omezuje nové napadení 
 

 
 
 
Vlastnosti výrobku: 
SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku je efektivní, biologický koncentrát pro snadné odstranění zelených povlaků a jiného napadení. Čistí 
samočinně – šetrně a důkladně. Chrání před novým napadením. Neškodí pokožce, šetrný k životnímu prostředí, biologicky odbouratelný a proto 
s bezproblémovou likvidací. 
ODSTÍNY: 
8120 bezbarvý 
OBLAST POUŽITÍ: 
Pro veškeré materiály v exteriéru:dřevo, kámen, beton, cihelné střešní tašky, vymývaný beton, vápenec, keramika, dlaždice, kov, plasty, sklo, 
lakované či natřené plochy,… 
Zejména pro také pro natřené i nenatřené dřevo v exteriéru: např. podbití, rošty, zahradní nábytek, pergoly, ploty,…(bez poškození nátěru) 
ZPŮSOB POUŽITÍ: 
Příprava: 
Odstranění velkého znečištění. Čištěné plochy by neměly být mokré. 
Zředíme vodou, max. 1 : 10, dle množství povlaku (je možné použít přípravek i bez ředění) 
Nanášení: 
Jednoduše konví, naneseme kartáčem nebo štetcem. U malých ploch, např. zahradní nábytek, necháme působit asi 1hod. a umyjeme nebo 
ostříkáme. U větších ploch, např. kamenná dlažba, pouze nanést – není nutné následné ostříkání. 
V případě, že je viditelný ješte zbytek zeleného povlaku, postup opakujeme. 
Pozn. Nevystavovat přímému kontaktu s rostlinami. Může způsobit odbarvení, např. u trávy. 
NEJLEPŠÍ TEPLOTA PRO NANÁŠENÍ: 
Mezi 8oC a 35oC 
Nenanášet na zmrzlé plochy. 
POČET VRSTEV: 
1 , při silném napadení 2. 
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO NÁČINÍ: 
Omývat vodou. 
DOBA SCHNUTÍ: 
Dle povětrnostních podmínek, schne jako běžná mokrá plocha. (eventuální další nátěr Saicos provedeme až po důkladném zaschnutí.) 
ÚDRŽBA: 
V případě výskytu nového zeleného povlaku postup opakujeme. 
SLOŽENÍ: 
Biologicky odbouratelné kationtové a iontové povrchove aktivní látky (Dodesyl-dymethyl-amoniumchlorid 0,6g/100g) 
Rozpouštědlo: voda 
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: 
Specifická hmotnost/hustota: 1,0 g/cm3 
Viskozita: řídká 
Zápach: střední až slabý, po zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: nehořlavý (podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno) 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte styku s potravinami a krmivy. Dojde-li k 
zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. 
Skladování: 
Při skladování v dobře uzavřených nádobách 2 roky a déle. 
Chraňte před mrazem. 
VYDATNOST: 
1 Litr přibližně na 50 – 100 m2 (dle napadení a ředění) 
BALENÍ A VYDATNOST: 
1 litr = ca. 50 – 100 m2 
10 litrů = ca. 500 – 1000 m2 
(dle napadení a ředění) 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku neobsahuje organické biocidy ani formaldehyd. 
Produkt je biologicky odbouratelný dle OECD normy a proto s bezproblémovou likvidací. Není třeba značit. 
UBA-reg. 58580003 
 

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky. 
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu. 

Základním principem SAICOS je vyrábět a distribuovat jen výrobky, které jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.  
To na základě nejnovějších znalostí z oblasti výroby a aplikace. 


