
 
 
 
 
  

 

Čistící koncentrát pro odstranění plísní, obsahuje chlór. 
 
POPIS: 
SCHIMM-LEX je čisticí koncentrát obsahující chlor. 
Aktivně ničí mikroorganismy, neutralizuje zápach po 
plísni.  
Snadno a rychle odstraňuje skvrny od plísní z fasád, 
vnitřních stěn, z tapet, dlaždic, spár, omítky a kamene a 
z těsnících hmot ve spárách.  
Čistič pracuje rychle, je aktivní při čištění a bělení. 
Ve zředěném stavu roztok nepoškozuje glazury, laky a 
plasty roztoku.  
SCHIMM-LEX odbarvuje textil! 

 
VLASTNOSTI: 
vzhled : nažloutlá kapalina  
hustota : cca 1,22 g/cm3 při 20°C.  
pH :  13,5 
složení : tenzidy, louhy. 
 

SPOTŘEBA: 100 – 400 g/cm3  
 

BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg 

 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. 
Chraňte před mrazem. Výrobek má dobu skladování 6 
měsíců od data výroby. Po uplynutí této doby je nutné 
před použitím provést zkoušku funkčnosti. 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Zajistěte dostatečné větrání! Používejte osobní 
ochranné pomůcky! 
Chraňte rostliny a zvířata! Sbírejte odpadní vodu! 
Plochy, které se mají ošetřit, natřete štětcem nebo 
válečkem nebo stříkáním rozprašovačem. 
Nechte roztok působit 30 minut. V případě potřeby 
opakujte, dokud nedojde k žádné reakci. 
U silikonových spojů nebo těsnění počítejte s delší 
dobou působení. 
Po ošetření omyjte povrch čistou vodou.  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči a 
nebezpečný pro vodní prostředí dle Nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1272/2008. 
Nesmí přijít do kontaktu s kyselinami. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 

 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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