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ODSTRANJEVALEC PLESNI 
605 
 
Odstranjevalec plesni mineralno veže nase spore. Je 
difuzijsko odprt, ne obarva površine, ne vsebuje topil, 
organskih veziv in umetnih smol. 
Na površini utvari alkalno okolje in s tem prepreči, da se 
plesen ponovno razširi.  
Odstranjevalec plesni je idealen tudi za utrjevanje 
ometa. 
 

Uporaba 

Primeren za uporabo na vseh neobdelanih mineralnih 
ometih, betonu, kamnu, zidu, disperzijskih barvah z 
dodatki umetnih mas, in naravnih barvah z dobrim 
oprijemom. 

Lastnosti 

Brez vonja in emisij, ne vsebuje biocidov, ne obarva 
površine, srednjeročno prepreči rast plesni in napad 
mikrobov, alkalen (pH 12,5), specifična teža 1,18, 
negorljiv, enostaven za obdelavo. 

Sestava 

Polna deklaracija: voda, silicijev oksid, litijev oksid, 
kremenova sol, citronska kislina 

 
Navodila za uporabo 

 
Testna površina 
Pred uporabo na večji površini, na manjšem delu 
površine preverimo, kako odstranjevalec plesni deluje 
na testno podlago! 
 
Priprava podlage 
Podlaga mora biti čista, suha, trdna, ne sme vsebovati 
maščob in snovi, ki obarvajo površino.  
Vse sosednje površine temeljito zaščitimo, predvsem 
steklo, klinker, ploščice, kovino in les. 
 
Klejno barvo in stare premaze, ki vsebujejo kredo oz., 
nimajo dobrega oprijema, temeljito odstranimo. 
Ostanke tapet temeljito speremo s podlage. 
Preverimo trdnost starih premazov in jih po potrebi  
odstranimo. 
Vse stare premaze preverimo, če imajo dober oprijem, 
in jih po potrebi odstranimo.  
 
Obdelava 

Temperatura, primerna za obdelavo in sušenje: med 5 
in 30 st. C 
 

- Transparentna utrditev ometa: 
Nanesemo s čopičem (ne z valjčkom!) Redčimo z vodo 
v razmerju 1 : 1. 
Nanašamo od spodaj navzgor, zato da preprečimo 
stekanje. 
Pozorni moramo biti na to, da stredstvo v celoti prodre 
v podlago, ker lahko sicer ostanejo svetleči madeži.  
Ko se površina posuši, lahko računamo s posvetlitvijo 
barve. V nekaterih primerih nastanejo bele lise. 
 

- Vezava spor na vpojnem ometu: 
Odstranjevalec plesni enkrat do dvakrat razredčimo z 
vodo v razmerju 1 : 1. S čopičem previdno nanesemo na 
površine, ki jih je napadla plesen. Vključimo površine 50 
cm okoli napadenega dela stene.  
 

Vezava spor na disperzijskih barvah z 
umetnimi smolami: 
S čopičem previdno nanesemo nerazredčen 
odstranjevalec plesni na površine, ki jih je napadla 
plesen. Če podlaga zacveti, odstranimo material, ki je 
odstopil od stene. 
Sijaj, ki se pojavi na površini, na katero smo nanesli 
odstranjevalec plesni, je običajen. 
Na koncu površino dvakrat premažemo z apneno barvo. 
 
Čas sušenja 
4 do 6 ur 
 
Čiščenje orodja 
Takoj po uporabi očistimo z vodo. Med delovnimi 
odmori orodje pustimo stati v vodi. 

Pakiranje  

0,25 l – izdelek 605.0 

1 l – izdelek 605.2 

5 l – izdelek 605.3 

Poraba 

 
Na ometu (redčenje 1:1) 
Odvisno od vpojnosti podlage pribl. 0,1 do 0,2 l/m2 za 
utrditev ometa. Na ometu z močnim oprijemom ali 
naravnem kamnu velja računati na večjo porabo. Pri 
večji vpojnosti postopek ponovimo. 
 



 

2 

Na disperzijskih barvah (nerazredčeno) 
Približno 0,06 do 0,1 l 
 
Dejansko porabo ugotovimo na objektu. 
 

Shranjevanje 

Shranjujemo v tesno zaprti posodi, zaščiten pred 
svetlobo, Posoda ne sme biti iz aluminija ali 
pocinkanega materiala. V takšnih pogojih ima 
odstranjevalec plesni rok trajanja vsaj 2 leti.  
 

Odstranjevanje ostankov  

Ne odstranjujemo v odpadne vode, temveč shranimo v 
tesno zaprti posodi, zaščiteni pred svetlobo, in kasneje 
porabimo do konca. Posušene ostanke izdelka lahko 
odvržemo v smeti. Embalažo odvržemo med ustrezne 
odpadke.  

Označevanje skladno z ChemVOCFarbV 

Najvišja vsebnost (Kat. A/h): 30 g/l (2010) 
Izdelek vsebuje max. 1g/l VOC. 

Navodila 

Na zunanjih površinah je zaradi vremenskih razmer 
običajno, da se barva briše. 

Opozorila 

Zaradi naravnih sestavin v izdelku nastaja tipičen vonj! 
Bodite pozorni na možne alergije na naravne snovi.  
Izdelek shranite na mesto, ki ni dosegljivo otrokom. 
 
Če med uporabo pošpricamo sosednje površine, 
moramo madeže takoj odstraniti z veliko količino vode. 
Obstaja nevarnost, da madeža ne moremo odstraniti! 

Stavki o nevarnosti 

H 315: Povzroča draženje kože. 
H 318: Povzroča hude poškodbe oči. 

Previdnostni stavki 

– P 280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za 
oči/zaščito za obraz. 

– P 264: Po uporabi temeljito sprati 
– P 305 + 351 + 338: PRI KONTAKTU Z OČMI Previdno izpirati z 

vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če 
to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

– P 337 + 313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo.
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