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Finalit No. 10  
Odstraňovač řas a mechu 
 
• Odstraňuje řasy a mech. 
• Odstraňuje plíseň. 
• Odstraňuje skvrny od moči. 
• Vysoce účinné, avšak ekologické odstraňování skvrn od plísní a bakterií. 

 
• Speciální kyselý čistič. 
• Hodnota pH: 2 
• Ředitelný vodou v poměru až 1:5 
• 1 litr vystačí až na 20 m2 plochy, podle stupně znečištění. 
• Silně dezinfekční a baktericidní přípravek 

 
Používejte biocidní látky bezpečným způsobem! Před použitím si přečtěte informace o výrobku! 
 

 
 
 
 
 
 
a) Použití 
Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu je vhodný pro čištění všech přírodních i průmyslových kamenů, dlaždic apod. 
Pozor! Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu může naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, 
terazzo. apod. Doporučujeme produkt nejprve vyzkoušet! 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE 

• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. 
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček. 

• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním 
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné 
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla! 

• Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí 
produktů Finalit No. 1 Intenzívní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Kompakt 
v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že 
staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b)politím 
povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne). 

• Vypněte podlahové topení! 
 
  

 

1. Informace o produktu Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu 
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b) Aplikace přípravku 

 
• Čištěný povrch nejprve navlhčete vodou. 
• Přípravek lze ředit vodou v poměru až 1:5 podle stupně znečištění. 
• Naneste přípravek a vetřete hnědým padem, jednokotoučovým strojem či brusným kartáčem. 
• Poté nechte působit 2-20 hodin (podle stupně znečištění, obvykle přes noc). 
• Neutralizace: aplikujte Finalit No. 1 Intenzívní čistič zředěný vodou v poměru 1:20. 
• Nechte působit cca 5-10 minut. 
• Nakonec povrch důkladně opláchněte vodou. 

 
Aplikace přípravku u obzvláště houževnatých skvrn:  

• Nejprve očistěte povrch přípravkem Finalit No. 2 Radikální čistič a drátěným kartáčem. 
• Postižený povrch DVAKRÁT ošetřete přípravkem Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu v intervalu přibližně 

12 hodin, aby došlo k zahubení baktérií a jejich spor. Nechte působit až 12 hodin, podle stupně znečištění. 
• Neutralizace: Proveďte neutralizaci podle postupu uvedeného v předchozím odstavci. 

  
Doporučení pro denní úklid: 
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy! 
 
 
 
 
a) Odstranění plísně a skvrn od moči 
Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu je v kombinaci s produktem Finalit No. 6 Odvápňovač obzvláště vhodný 
k odstraňování plísně a skvrn od moči. Aplikujte Finalit No. 6 Odvápňovač v neředěné formě a nechte působit cca 10 
minut. Poté aplikujte Finalit No. 1 Intenzívní čistič zředěný vodou v poměru 1:20, aby se povrch neutralizoval. 
Následně naneste neředěný Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu a nechte působit asi 30 minut. Pak důkladně 
opláchněte vodou. Pokud přetrvávají zbytky pigmentu, lze je vybělit přípravkem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn. 
Doba působení činí cca 1-3 hodiny (podle stupně znečištění). Nakonec čištěnou plochu omyjte přípravkem Finalit No. 
1 Intenzívní čistič, zředěným vodou v poměru 1:20. 
 
Skvrny od moči na dřevě nelze odstraňovat kyselými ani zásaditými čisticími prostředky, protože obojí způsobují 
v kombinaci s ligninem, obsaženým ve dřevě, červené skvrny. 
 
b) Skvrny od plísně 
Skvrny od plísně (obyčejně kruhové, světle šedé až černé), které nelze odstranit produktem Finalit No. 10 
Odstraňovač řas a mechu (neředěným), lze ošetřit přípravkem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn. Nechte působit 
přibližně 3-6 hodin (podle stupně znečištění) a pak důkladně opláchněte vodou. Je-li třeba, postup zopakujte. Stejný 
postup použijte také u řas. 
 
c) Podmáčené terasy  
Spodní vrstva betonu nebo odvodňovací podklad teras musí být spádované. V opačném případě může docházet 
k hromadění vody pod povrchem a k tvorbě řas a mechů, případně k vápenným, solným či sádrovým výkvětům. 
Tomuto problému lze předejít tím, že dlažbu před položením ze všech stran ošetříme prostředkem Finalit No. 21S 
Plnič pórů, a to včetně hran. 
 
 

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu 
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Finalit No. 10 Odstraňovač řas a mechu účinně likviduje tyto mikroorganismy (TESTOVÁNO): 
BAKTERIE 
Bacillus subtilius 
Brevibacterium ammoniagenes 
Staphylococcus aureus 
Enterobacter aerogenes 
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella typhosa 

HOUBY 
Aspergillus niger 
Aspergillus oryzae 
Chaetomium globosum 
Penicillium finiculosum 
Penicillium varabile (glaucum) 
Aureobasidium pullulans 
 

ŘASY 
Chlorella pyrenoidosa 
 
KVASINKY 
Candida albicans 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vzhled:  Kapalný, bezbarvý 
Hodnota pH:  2 
Balení:   Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l 
Skladování:  Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
 
 
 
 
Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte 
tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned 
svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. POZOR 
ŽÍRAVINA! 
 
 
 
 
Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se 
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. 
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem. 
 
 

4. Specifikace výrobku 
 

5. Bezpečnostní pokyny 
 

6. Upozornění 
 

3. Likvidace mikroorganismů 


