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MOSSCLEAN  
Prost ředek pro likvidaci mech ů, plísní a lišejník ů z betonových povrch ů 
 
MOSSCLEAN  je silný a rychlý protiplísňový čistící 
přípravek, který odstraňuje všechny druhy těžce odstranitelných 
plísní, mechů, lišejníků a houbových zárodků v interiéru i 
v exteriéru. Výrobek je vhodný pro použití na všechny druhy 
stavebních povrchů, sklo, keramiku a většinu plastů a umělých 
hmot. 
 
Typické použití v exteriéru:  odstranění plísní a mechů 
z povrchu kamene, cihel, dřeva, betonu, živice apod. 
MOSSCLEAN  je také vhodný pro odstranění plísní a vegetace 
ze zahradních teras, dlaždic, zahradního nábytku, kůlen, garáží, 
skleníků a ohrad. 
 
Typické použití v interiéru:  odstranění plísní z tapet, maleb, 
omítek, stropů apod. Výrobek je zvláště účinný na starý a plísní 
znečištěný tmel okolo vany, sprchy či umyvadel, případně na 
efektivní čištění keramické dlažby a spár s plísní. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI 
Efektivní odstranění plísní, mechů a lišejníků 

Odstraňuje černé skvrny z běžných stavebních povrchů 

Možnost použití na všechny běžné povrchy 

Vhodné pro použití v exteriéru i interiéru 

Bez zvláštních požadavků na přípravu povrchu 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  
Před použitím výrobku MOSSCLEAN  si řádně přečtěte celý 
návod na použití a dbejte zásad ochrany zdraví při práci s tímto 
výrobkem.  

Výrobek je dodáván hotový, připravený k okamžitému použití. 
Výrobek MOSSCLEAN  je také možné ředit s vodou, a to až do 
poměru 1:10. Ředěný výrobek má však nižší čistící schopnost a 
v ředěné formě je spíše doporučován jako udržovací a 
preventivní čistící přípravek na jinak nechráněné betonové a 
jiné povrchy.  

Před aplikací odstraňte všechny volné a nesoudržné části 
povrchu a velké kusy vegetace vhodným způsobem. Dostačující 
je zpravidla použití hrubého kartáče/koštěte.  

V případě aplikace koncentrovaného výrobku (v neředěné 
formě), zakryjte zásobníky na vodu a zamezte úniku 
koncentrovaného přípravku do vodních toků. Rovněž zabraňte 
nechtěnému potřísnění okolní vegetace. Chraňte veškeré 
kanalizační vpustě, ústící do veřejné kanalizace. 

MOSSCLEAN  aplikujte pomocí zahradního postřikovače nebo 
štětkou. Roztok nechejte poté volně působit, a to po dobu cca 
15 minut. Následně ošetřený povrch řádně vyčistěte a 
opláchněte proudem čisté studené vody. V případě silně 
zasažených míst je možné aplikaci opakovat výše popsaným 
způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

BALENÍ 
MOSSCLEAN  je dodáván v plastových nádobách o objemu 5 
litrů, 1 litr a 0,5 litru. 

 

SPOTŘEBA 
MOSSCLEAN  ……1litr vyčistí přibližně plochu o velikosti 3m2 
v závislosti na porozitě čištěného povrchu, typu a stupně 
zamoření.  
MOSSCLEAN  …… 1 litr v ředěné formě (1:10) udrží cca 10 m2 

bez zamoření mechem a lišejníkem. 

 

SKLADOVÁNÍ 

Skladujte na suchém a chladném místě, bez přímého 
slunečního záření, při teplotách +5°C - +40°C.  

Uschovávejte mimo dosah d ětí!  

Nedodržení podmínek skladování snižuje trvanlivost výrobku. 
Trvanlivost 12 měsíců od data výroby. U straších výrobků může 
klesnout účinnost a efektivita čistícího procesu. 
 

ZÁPACH 
Bez zápachu 

 

BIOLOGICKÉ VLIVY 
Používejte jako povrchový biocid. NEBEZPEČNÝ PRO RYBY A 
VŠECHNY VODNÍ ORGANISMY. 
 
 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE ČNOST  
MOSSCLEAN  je dráždivý a může poškodit zdraví při 
nedodržování pokynů zásad bezpečnosti práce s tímto 
výrobkem. Zamezte kontaktu s potravinami, nápoji či výživou 
pro zvířata a jakémukoliv kontaktu s rostlinami. Při práci s tímto 
přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nechráněné osoby a 
zvířata nesmí na ošetřené plochy po dobu 48 hodin od aplikace, 
nebo dokud nebude povrch řádně suchý. 

Za posouzení vhodnosti použití přípravku odpovídá uživatel. 
V případě pochybností kontaktujte technického poradce 
www.palmcrete.cz 

Bezpečnostní list a další technické dokumenty k tomuto výrobku 
jsou na vyžádání. 
 
 
 
 

 


