
 
 
 
 
 
 
 
 

www.novacek-fasady.cz 

KEIM-Algicid 1/2 
 

exteriér / interér 

KEIM-Algicid 

Popis:  Biocid neobsahující kyselinu, připravený k použití, ve vodním 
roztoku. 

 

Oblast použití:  Přípravkem KEIM-Algicid lze zabíjet mikroorganismy v exteriéru, 
jako např. mechy, řasy nebo lišejníky. 
KEIM-Algicid je vhodný pro všechny minerální stavební hmoty, 
zvláště pro povrchy z přírodního kamene citlivé na chemikálie. 

 

Dodávaná forma: Kanystry o obsahu 5 nebo 20 l. 
 

Spotřeba: K zabíjení mikroorganismů nebo preventivně cca 0,25 l/m
2 na 

hladkém podkladu. 
 

Přípravné práce:  Před ošetřením KEIM-Algicidem je nutné mechanicky odstranit 
silnější vrstvy mikroorganismů. 

 

Použití:  Povrchy stavebních hmot napadené mikroorganismy se pomocí 
kartáče nebo zaplavením nasytí neředěným přípravkem KEIM-
Algicid. 
Nejdříve po 3 hodinách působení se mikroorganismy usmrcené 
až po špičky kořínků odstraní ručně drátěným kartáčem nebo 
strojově otryskáním tlakovou vodou. 

 

Prevence:  Plochy ohrožené napadením mikroorganismy lze přípravkem 
KEIM-Algicid ošetřit i preventivně. Pro dosažení dlouhodobého 
preventivního účinku je však po ošetření Algicidem vždy nutný 
nátěr hydrofobizačním prostředkem, a to buď bezbarvým KEIM-
Lotexan, nebo barevným KEIM-Restauro-Lasur. 

 

Upozornění: Ošetření přípravkem KEIM-Algicid se musí provádět před 
jakýmkoliv dalším čištěním. 

 

Bezpečnostní pokyny: Podle nařízení o nebezpečných látkách z 29. 9. 91 nemusí být 
KEIM-Algicid povinně značen. Přesto však doporučujeme nosit 
při zacházení s přípravkem KEIM-Algicid ochranu pokožky a očí 
a během práce nejíst a nepít. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci: 

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní 
prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby 
ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní 
ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu 
a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou 
a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. 

 
 
Značení podle zákona  
o nebezpečných látkách: 

 
 
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží 
R 25 Toxický při požití 
R 48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při 
dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním 
R 36/38 Dráždí oči a kůži 
S 22 Zdraví škodlivý při požití 
S 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
S 34  Způsobuje poleptání 

 

 

První pomoc: § při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou 
a mýdlem 
§ při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut 
§ při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l 

vody 
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení 
očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření. 

 

Skladování: Uzavřené obaly lze skladovat chráněné před mrazem po dobu 
12 měsíců. 

 

 

 
 

2/2001 


