
I N F O R M Á C I E   O  P R O D U K T E  
 

BPS 7111 
Art. No. 7111 

     Odstraňovač rias, 

machov, plesní, 

lišajníkov  
 
 
BPS 7111 sa používa k odstráneniu rias, machov, plesní, lišajníkov a iných porastov a následnej 

ochranne. Chémiu je možné použiť na väčšinu povrchov napríklad: tehla, betón, sadra, žula, 

vápenec, pieskovec, strešnú krytinu a drevo. Nie je ju možné použiť na tvrdé, nepórovité povrchy.  
BPS 7111 garantuje až 5-ročnú ochranu povrchu proti riasam a machom. 

 
BPS 7111 je možné ju bezpečne používať, pretože nemá žiadny negatívny vplyv na stavebné materiály. 

 
Návod na použitie  
Znečistené povrchy fasád a striech 

 
BPS 7111 aplikujte v dostatočnom množstve nízkotlakovým rozstrekovačom, valčekom alebo štetkou.  
Neotryskávajte, neoplachujte! Vplyvom poveternostných vplyvov dôjde k odstráneniu znečistení. 

 
Pri silnom znečistení striech odstráňte pred aplikáciou  BPS 7111 riasy a machy otryskaním vysokým tlakom.  
Nepoužívajte anionické saponáty. 

 
Dávkovanie  
Použite ako koncentrát alebo rieďte 1:3 s vodou. Koncentrovaný BPS 7111 zaručuje dlhodobú, bezpečnú 

ochranu pórovitých povrchov. 

 
Spotreba 
Normálna spotreba: 0,2 – 0,5  l/m²  
 
Technické údaje Bezpečnostné pokyny 

 Číra tekutina Používajte ochranné rukavice/ochranný 

 Dodávaná v 1 l plastových fľašiach alebo 5, 10 a 

odev/ochranné okuliare/ochranu na 

tvár 

 25 l plastových nádobách  

 Špecifická hmotnosť 1,0 kg/l Označenie: Nebezpečenstvo 

 Hodnota pH: 10,5  

 Obsahuje: kvartérne amóniové zlúčeniny,  

 benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy,  

 hydroxid sodný   
 
Skladovanie  
Skladujte v originálnych, uzatvorených 

nádobách pri teplote nad 0°C.  
Životnosť  
24 mesiacov v uzatvorených, originálnych 
nádobách. 

 
Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie 

očí UN: 1760 Látka žieravá, kvapalná, J.N.  
Trieda: 8  PG III  
Je nebezpečnou vecou pre prepravu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posledná aktualizácia: 2018-03-27 
Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a 

konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.  

Výrobca: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se 

 

Distribútor: ECH Services s.r.o., 

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk 
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