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INTRASIT® SE-SL 18DD

Bezrozpouštědlový čisticí roztok pro šetrné čištění 
mechů, lišejníků, zelených mikrobiálních řas a plísní 

Charakteristika
INTRASIT® SE-SL 18DD je vysoce koncentrovaný čisti-
cí roztok, který se používá pro mytí rozličných převážně 
venkovních povrchů pokrytých povlakem zelených řas 
a plísní.
• Bez obsahu rozpouštědel
• Okamžitě k použití
• Bez regulace evropských předpisů
• Nezpůsobuje bílé skvrny
• Bez obsahu chloru
• Bez obsahu kyselin

Použití
INTRASIT® SE-SL 18DD  je součástí systému pro 
odstraňování plísní a pro účinné ničení plísní nebo 
jiných mikrobiálních kontaminací, jako např. zelených 
řas na venkovních podlahových krytinách a fasádách 
(např. na kamínkovém koberci HADALAN).

Oblasti použití:
• Chodníkové krytiny se zelenými lišejníky, fasády, 

zahradní nábytek, vlhké místnosti, parapety atd. 
• Plísní napadené na omítky, tapety a barvy

Specifikace
Balení  
Velikost
Množství na paletě
Teplota pro zpracování
Hodnota pH
Skladování

PE kanystr/PE láhev
5 kg/1 kg
60 bal. /pal. 
5 °C až 35 °C
cca 7,5
v suchu, chladu, ne v 
mrazu, 
12 měsíců

Spotřeba
V závislosti na podkladu
a koncentraci nečistot cca 0,1-0,2 kg/m2   



INTRASIT® SE-SL 18DD

Pracovní postup
Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy 
a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních 
listech.
1. INTRASIT® SE-SL 18DD  je připraven ihned k 

použití. Nanášení provádějte štětkou, válečkem 
nebo stříkáním.

2. Po cca 24 hod. dočistěte hrubší zbytky lišejníků 
kartáčem nebo houbou. 

3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití 
vodou.

Systémové výrobky Hahne
INTRASIT® RZ1 55HSP 
INTRASIT® RZ2 55HSP 
INTRASIT® SE-SB 10D 
INTRASIT® SE-SF 70A

Důležitá upozornění
• Dodržujte případné místní předpisy a nařízení pro 

odstraňování plísní.
• Chraňte přilehlé plochy. 

Složení
2.45% kvartérní amoniové sloučeniny 
<5% kationtových tenzidů 

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při 
práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a 
rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpeč-
nosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny 
v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
6.2014


