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MECH-STOP EXTRA ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ 

 

 

 

Použití 

 odstraňování řas, mechů a lišejníků ze všech druhů střešních krytin a materiálů jako: 
pálené a betonové tašky, eternit, fasády, zdivo, betonové nájezdy, sokly, podezdívky 
skleníků, kamenné sokly, obklady a dlažby, žulové i pískovcové náhrobky atd. 

 

Výhody 

 okamžitě a snadno použitelný  vysoce účinný, pro savé i nesavé 
podklady 

 nezpůsobuje korozi zinkových ani 
měděných materiálů 

 pro železo a ocel má srovnatelné 
korozívní účinky s vodou (ČSN 49 
0681) 

 

Pracovní postup 
Povrch musí být suchý. Roztok nanášejte za suchého počasí štětcem, smetákem, stříkacím zařízením 
nebo zahradnickým postřikovačem. Odumřelý porost řas nebo mechů se uvolní působením 
povětrnostních vlivů, případně je možné ho odstranit mechanicky, například kartáčem. 
 
Životnost biocidního účinku  
Jedná se o sanační přípravek. Porosty za suchého počasí odumřou do druhého dne. Ošetřené plochy 
odolávají následnému porostu cca rok – v závislosti na světové straně a zastínění. 
 

Technické údaje  

 Účinná látka    100 g výrobku obsahuje 7,5 g alkyldimethylbenzylamonium chloridu  

 Konzistence  kapalina 

 Ředění 1 kg přípravku: 4 l vody 

 Barva  nahnědlá až načervenalá 

 Spotřeba 20–30 m2 z kg koncentrátu 

 Aplikační teplota +5 °C  

 
Upozornění 
Technologické zabarvení výrobku při výše uvedeném ředění a pracovním postupu nezabarvuje fasádní 
omítky (také světlého odstínu) ani jiné ošetřované povrchy výše jmenované v seznamu použití tohoto 
technického listu. 
Neaplikujte na mokrý nebo promrzlý podklad. Přípravek není určen k likvidaci mechů na zahradách 
nebo v zemědělství. Nepoužívejte k ošetřování bazénů! 
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtete veškeré údaje uvedené na 
obalu výrobku. 

 

Mech-stop extra účinný odstraňovač je speciální kapalný postřikový přípravek na bázi kvartérních 
amonných sloučenin, určený pro odstranění řas, mechů a lišejníků. 
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Čištění 
Použité nářadí ihned po aplikaci umyjte vodou. 
 

Skladování 
V uzavřených původních obalech je doba použitelnosti 36 měsíců od data výroby. Chraňte před přímým 
slunečním zářením, vysokou teplotou a před mrazem. Doporučená teplota skladování: +5 °C až +30 °C. 
 

Bezpečnost 
Informace o nebezpečí 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 

Bezpečnostní pokyny 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo 

dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo  

s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo 

osprchujte]. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal 

ve sběrně nebezpečného odpadu.  
 

Pravděpodobné nepříznivé účinky: Přípravek muže u citlivých osob způsobit podráždění kůže a očí. 

Zamezte úniku do půdy, spodních/povrchových vod a do kanalizace. 
 

Bezpečné zneškodnění: Nespotřebovaný výrobek i znečištěný obal odevzdejte ve sběrném místě pro 

nebezpečné odpady. Kód zneškodnění odpadu: 16 03 05 – Organické odpady obsahující nebezpečné 

látky. Zákaz opakovaného použití obalu. 
 

První pomoc: Při styku s kůží svléknete znečištěný oděv. Ihned pečlivé omyjte zasažená místa velkým 

množstvím vody. Při styku s očima ihned pečlivě vyplachujte větším množstvím vody při otevřeném 

očním víčku. Po požití nevyvolávejte zvracení. Pokud je postižený při vědomí, vypláchněte mu ústa 

pitnou vodou a dejte mu vypít 2 dcl studené pitné vody. Při zasažení očí a po požití neprodleně 

vyhledejte lékařskou pomoc.  
 

Přepravní pokyny: ADR: UN 1760, III, omezené množství 5L/30 kg/20 kg 
 

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce. 
 

Balení 
plastové láhve a kanystry 
 

 

  
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte 
naše technické oddělení. 
 

METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                            info@metrum.cz  

obj. číslo: 2700762 Mech-stop 1kg, 432 ks na paletě 
obj. číslo: 2700764 Mech-stop 5kg, 96 ks na paletě 
obj. číslo: 2700765 Mech-stop 10kg, 42 ks na paletě 
obj. číslo: 2700766 Mech-stop 20kg, 12 ks na paletě 
 


