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V1056 

LIGNOSTOP PROTI PLÍSNI 
LIKVIDACE 

přípravek ve spreji určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek 
 
Barevné odstíny:  
Bezbarvý, při použití dochází k oživení a zesvětlení zašedlého povrchu dřeva. 
 

Použití:  
LIGNOSTOP PROTI PLÍSNI V1056 je kapalný přípravek ve spreji (500 ml) určený k odstranění 
plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti s okamžitým a viditelným efektem a 
dezinfekčními účinky. Vhodný také pro rychlé a jednoduché oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a 
dřevěných prvků. V1056 se používá pro likvidaci plísní v koupelnách (okolo van, umývadel), v 
kuchyních (okolo kuchyňské linky), v obytných prostorách (okolo oken), v prádelnách, sklepech, 
garážích, přístřešcích, hospodářských budovách, v bazénech, saunách, v komunální hygieně, 
skladovacích prostorách apod. Přípravek má fungicidní i baktericidní účinky - je účinný proti 
mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. V1056 má jen 
likvidační účinek, nemá preventivní ochranu. 
 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
přípravku.  
 

Oblast použití:  
Na omítky, zdivo, kámen, mramor, žulu, dřevo, keramiku, obkládačky, sklokeramiku, nepoškozený 
smalt, sklo, silikon. 
 

Upozornění:  
Přípravek není vhodný na kovové povrchy (v případě potřísnění ihned opláchněte vodou), barevné a 
lakované dřevo. Neměl by být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen. Může být korozivní 
pro kovy.  
 

Přednosti výrobku: 
• účinný na plísně, řasy, houby, lišejníky a kvasinky 
• okamžitá likvidace plísní 
• dezinfekční účinek 
• oživení a zesvětlení zašedlého povrchu dřeva 
• testován podle evropských technických norem (ČSN EN 28692, TNV 75 7741, EN 13697, 

EN 13704, ČSN EN 13727, ČSN EN 1276, ČSN EN 13624, ČSN EN 1650)  
 

Účinné látky: Chlornan sodný  
 

Vlastnosti přípravku: 
Hustota (při 20 °C)       1,07-1,08 g/cm3 

Hodnota pH (při 20 °C)       12 
Zasychání pod nátěr (podle podmínek)     min. 24 hodin 

 

Aplikace:  
Plíseň před postřikem (nabízen ve spreji 500 ml) neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení 
nebezpečných výtrusů. Na napadená místa nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte 
působit. Po 15-20 minutách ošetřené místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Při 
silném napadení postup několikrát zopakujte.  
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Vydatnost:  
0,5 litru (balení spreje) ošetří 5-10 m2 plochy v interiéru, podle míry zasažení. 
 

Balení:   
Mechanický sprej 500 ml. 
 

Životnost provedené ochrany:    
Přípravek má jen likvidační, ne preventivní účinek. 
 

Skladování: 
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech se zajištěním proti působení atmosférických 
podmínek, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv a se zajištěním proti 
vniknutí vody; neskladovat na přímém slunečním světle nebo v prostorách s dosahem působení 
sálavého tepla (např. infrazářiče). Teplota skladování: -10 až +25 °C. Skladovací prostory je nutno 
zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Po otevření obalu s přípravkem, obal důkladně uzavřít. 
Neskladovat společně s kyselinami a s látkami kyselé povahy. Skladujte ve svislé poloze. 
 

Kompatibilita s jinými produkty:  
LIGNOSTOP PROTI PLÍSNÍM uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte 
společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
 

Upozornění:  
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy. Zabraňte uvolnění 
do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
 

Zneškodňování:  
Jedná se o nebezpečný odpad. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s oprávněním 
k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Použité sorpční materiály 
likvidovat jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí je možno předat 
k recyklaci. 
 

Klasifikace výrobku:   
Signální slovo: nebezpečí 
 

H věty: 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 

Výrobce:  
BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín, ČR, tel.: +420596091111 /www.bochemie.cz 
Distributor:  
COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město 
 
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití přípravku, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového 
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou 
kvalitu povrchové úpravy. 
Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel.  
 „Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších 
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní 
smlouvy.“ 
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