
OKAMŽITÁ
LIKVIDACE PLÍSNÍ

PLÍSNĚ HOUBY POUŽITÍ V EXTERIÉRU
I INTERIÉRU



OKAMŽITÝ EFEKT
S VIDITELNÝMI
VÝSLEDKY

DEZINFEKČNÍ
A BĚLICÍ ÚČINEK

DÍKY MECHANICKÉMU 
ROZPRAŠOVAČI
ODSTRANÍ PLÍSNĚ
I V MÍSTECH,
KTERÉ JSOU OBTÍŽNĚ 
PŘÍSTUPNÉ

ÚČINNÝ NA PLÍSNĚ,
ŘASY A KVASINKY
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Kapalný přípravek ve spreji určený k odstranění 
plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek v celé domác-
nosti s okamžitým viditelným efektem a dezin-
fekčními účinky.

Vhodný také pro rychlé a jednoduché oživení 
a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevěných prvků.

OBLASTI POUŽITÍ

› koupelny

› kuchyně

› prádelny

› sklepy, garáže

› lázně, sauny

› bazény

› komunální hygiena

› skladovací prostory

PŘÍKLADY POUŽITÍ

› dřevo a dřevěné prvky

› zdivo

› omítky

› plastové materiály

  (např. okraje vany a sprchy)

› okenní rámy

› kámen

› keramika, obkládačky

SPOLEHLIVĚ ODSTRANÍ

PLÍSNĚ ŘASY KVASINKY

› Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NEBEZPEČÍ PLÍSNÍ VE VAŠEM
DOMOVĚ NEBO V KANCELÁŘI

Hlavním úkolem čisticích a dezinfekčních přípravků 
je ochrana zdraví lidí.

Používání chemických přípravků k ochraně zdraví je 
vždy kompromisem. Aktivní složka v Bochemitu Proti 
plísním je jednoduchá anorganická sloučenina - chlor-
nan sodný. Chlor, který je obsažen v chlornanu sod-
ném, odborníci nazývají aktivním chlorem, protože 
je připraven speciálním postupem. Jedná se však stále 
o stejný chlor, který je obsažený i v kuchyňské soli.

Aktivovaný chlor za určitých podmínek přenáší své 
účinky na kyslík, který se stává vysoce reaktivním 
a který pak doslova zničí veškeré nežádoucí organismy 
kolem sebe. Celá tato reakce probíhá v mikrosko-
pických rozměrech. Zničenými organismy jsou právě 
plísně, bakterie, viry apod., ale také nečistoty, 
které jsou tímto odstraněny. Po této chemické 
reakci se chlor změní zpět do neškodné formy 
kuchyňské soli.

Použití Bochemitu Proti plísním je při dodržení postu-
pu neškodné. Na začátku je chlornan sodný – aktivní 
chlor – a na konci je kuchyňská sůl. Bochemit Proti 
plísním a ekologie tak jdou ruku v ruce.  

BOCHEMIT PROTI PLÍSNÍM
A EKOLOGIE

JDOU RUKU V RUCE.

Plísně napadají naše domácnosti a pracovní prostředí tehdy, pokud se zde vy-
skytuje vysoká vlhkost nebo tmavá místa s nedostatečným větráním, například 
suterény, sprchové kouty, zákoutí, sklepy, lednice apod. Výtrusy plísní se běžně 
šíří vzduchem a následně ulpívají na všech možných površích. V místech, kde jsou 
k tomu vhodné podmínky, se rozrostou a nadále se rozšiřují pomocí výtrusů a spór 
vzduchem. Přitom mohou poškodit povrchy, na kterých rostou. Jestliže se kdekoli 
v místnosti vyskytují rozrostlé plísně, vyskytuje se zde i zvýšené množství jejich 
výtrusů a spór, které mohou být vdechnuty, nebo přijít do kontaktu s naší kůží. 
Plísně nemusí být vždy zdraví škodlivé, avšak jejich zvýšené vdechování či častější 
tělesný kontakt s nimi může u některých lidí způsobit drobné i závažné zdravotní 
příznaky:

› alergie
› u vážných případů přispívají k rozvoji astmatu
› oslabeni imunity
› pocit pálení kůže, očí, v nose,
  hrdle a na plicích

› mykotoxiny produkované  
  plísněmi mohou způsobit  
  rakovinu, poškození jater  
  a poškození nervového  
  systému
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APLIKACE

Produkt se neředí! Aplikuje se postřikem.

Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebez-
pečných výtrusů. Na napadená místa nastříkejte Bochemit Proti plísním 
ze vzdálenosti 10–15 cm a nechte působit. Po 15–20 minutách ošetřené 
místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Při silném 
napadení postup několikrát zopakujte. Jedním kilogramem produktu 
ošetříte přibližně 20 m2 omítky, zdi nebo dřeva. Nemá preventivní 
účinek.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte 
v suchých prostorech chráněných před povětrnostními vlivy a zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. Skladujte odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv. Neskladujte na přímém slunci. Skladovací teplota: 
od -10 do +25 °C.

DOBA POUŽITELNOSTI
18 měsíců

BALENÍ

ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV VÝROBKU OBSAH KS/
KARTON

KARTON/
PALETA

KS/
PALETA

2092502 Bochemit Proti plísním 500 ml 12 70 840

2092505 Bochemit Proti plísním 5 kg – – 96

2092516 Bochemit Proti plísním 15 kg – – 30

2092517 Bochemit Proti plísním 50 kg – – 6

2092538 Bochemit Proti plísním 1000 kg – – –

 

Bochemie Slovakia, s.r.o.,
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
T: +046 542 2988, M: +420 911 271 947
E: bosl@bochemie.sk

CZ SK


