
1. Termékleírás 
 

Felhasználáskész vizes alapú speciális tisztítószer 

az alga és a penészgombák által megtámadott 

kültéri felületek felújításához, tisztításához. 

A KEIM Algicid-Plus alkalmas további terhelések 

megelőzésére is. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Algicid-Plus alkalmas algákkal, penész-

gombákkal és zuzmókkal terhelt tisztítatlan 

építőanyagok, különösen vegyszerekre érzékeny 

terméskő felületek kezelésére. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Nem tartalmaz reaktív klórt. 
 

Anyagjellemzők: 

•   Fajsúly:   kb. 1,0 g/cm3  

•   pH-érték:   6  

•   Tulajdonság:  színtelen folyadék 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Előkészítés: 

Algák, penészgombák és zuzmók eltávolítása 

vízsugárral történhet figyelve az érvényes 

előírásokra. Amennyiben műszakilag lehetséges 

a nagynyomású forró vizes tisztítás ajánlott. 
 

Felhasználás: 

Az előkészített és kiszáradt alapfelületeket 

hígítatlan KEIM Algicid-Plus anyaggal ecsettel 

vagy itatásos eljárással egyenletesen kezeljük 

(permetezni tilos!). 

Rendszerint egy rétegű kezelés elegendő. 

Utólagos átmosás nem szükséges. Legalább 24 

órás hatóidő után a tisztított felületek KEIM 

festékrendszerekkel átvonhatóak. 
 

Tanács: 

Amennyiben nem víztaszító KEIM festékrend-

szerrel vonjuk át, abban az esetben egy hidrofó-

bizáló bevonat szükséges pl. KEIM Lotexan vagy 

KEIM Lotexan-N anyaggal a hosszú élettartamú 

felújítás érdekében. 
 

Anyagfelhasználás: 

Sima alapfelületeken kb. 0,25 l/m2.  

A megadott érték csak irányadó, ami az 

alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés 

módjától függnek. A pontos mennyiség csak 

próbafelület készítésével állapítható meg. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 
 

5. Szállítási forma 
 

5 ltr.-es és 20 ltr.-es kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen 

kb. 12 hónapig. Nedvességtől és a közvetlen 

napsugárzástól védeni kell!  
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 07 06 99. 

A terméket nem szabad a csatornába engedni. 

Az üres edény nem használható fel ismételten. 

Csak a teljesen üres edények újrahasznosítha-

tóak. 

További információk a biztonságtechnikai 

adatlapban találhatóak. 
 

8. Biztonsági útmutató 
 

Termékkód: GD0 
 

Biocidok biztonságos alkalmazása. A 

felhasználás előtt az azonosító és termék 

információk elolvashatóak.  
 

A szemet és a bőrfelületet a fröccsenésektől 

védeni kell. Gyermekek elöl, el kell zárni. 

Élelmiszertől, italoktól, állateledeltől és 

állatoktól távol kell tartani. Beltéri felhasználás 

esetén a megfelelő szellőztetésről gondoskod-

ni kell. Első segélynyújtási intézkedések: 

Belégzés esetén gondoskodjunk friss levegőről. 

Bőrrel történő érintkezésnél vízzel és 

szappannal mossuk le. Szemmel történő 

érintkezésnél alaposan mossuk ki vízzel és 

orvossal konzultáljunk.  

 

  KEIM Algicid-Plus 
   

   MA Műszaki adatlap 
 



Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz és 

mutassuk be a termék címkéjét. 

 

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, 

kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon 

meg kell óvni. A lefröccsent anyagokat a kör-

nyező, illetve a közlekedő felületekről azonnal 

vízzel le kell mosni és el kell távolítani.  
 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai 

adatlapot! 
 

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 

gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 

javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 

kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 

kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 

meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 

alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. 

A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MA KEIM Algicid-Plus 

A-5301 Eugendorf. 

Pebering-Straß 16. 

 

KEIMFARBEN 

Ges.m.b.H. 
 

Tel.:    +43 6225 8511 

Fax:    +43 6225 851199 

 

www.keimfarben.hu 

info@keimfarben.hu 

http://www.keimfarben.de/

