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Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace 
o přípravku. 

 

Charakteristika a 
použití 
 

Je doporučený k sanaci i preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů 
při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi. Obsah účinných složek: 

N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2) : 200 g/kg výrobku. 

 

Oblast použití 
 
 

Podklad:  zdivo, omítky, kámen, beton a jiné stavební materiály 
Prostředí:  interiér, exteriér 

Odstíny 
 

Čirá kapalina zbarvená indikačním barvivem. 

 
  
  
Vydatnost 
 

Až 70 m2/1kg. 

 
Ředění 
 

Voda. 
 

Příklad nátěrového 
postupu 
 
 
 

Plochy napadené plísněmi je třeba zajistit proti vlhnutí zatékáním a izolací proti vzlínání vody. 
Před použitím se REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406 ředí vodou v poměru 1 : 9, pro ošetření cihlového 
zdiva se REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406 ředí vodou v poměru 1 : 5. Plochy napadené plísněmi se natřou 
zředěným roztokem a plísně se zamokra mechanicky odstraní např. špachtlí. Po zaschnutí se nátěr 
zředěným roztokem 1-2 krát opakuje. Po vyschnutí ošetřeného povrchu v interiéru je vhodné provést nátěr 
malířským přípravkem s preventivní protiplísňovou přísadou (např. REMAL protiplísňový). Po zaschnutí se 
technologické vlastnosti ošetřeného povrchu po aplikaci malířských přípravků a fasádních nátěrových hmot 
nemění. 

 
Způsob aplikace 
 

Štětka, štětec. 
 

Manipulace 
 
 
 
 

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi. Dráždí pokožku, oči a dýchací 
cesty. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Používejte ve větraných prostorách. Nesmí být použito 
jinak, než je uvedeno v návodu. Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, 
krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku. 

Označení výstražným symbolem: GHS 05 
 

                                       
Klasifikace:  H314, P405, P101, P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P210.  

Signální slovo: Nebezpečí.    
Obsahuje N- alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid 
Dále viz bezpečnostní list výrobku. 
 

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte 
v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. 
 

Likvidace obalů a 
odpadů 
 

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů nebo 
předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list 
výrobku. 
 

Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 
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Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. 
Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. 
musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme 
zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují 
konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.  


