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GODELMANN Odstraňovač zelených 
povlaků 

 
 

Super koncentrát s ochranou před novým znečištěním 
 

 aktivní a trvalé působení 

 ideální pro všechny terasy, schody, zdi a mnohé další 

 neobsahuje kyselinu ani chlór 
 

GODELMANN Odstraňovač zelených povlaků 
Do hloubky působící speciální čistič s aktivním dlouhodobým účinkem. Vysoce koncentrovaná 
receptura bez kyseliny a chlóru garantuje maximální působení při nejvyšší ochraně materiálu. 
Ochranné účinné látky vnikají hluboko do povrchu a chrání až jeden rok před novým znečištěním.  
 
Oblasti použití: 
V interiérech a exteriérech na všechny betonové povrchy.  
Rovněž výborně použitelné na všechny povrchy z přírodního kamene, vápence, dřeva, skla, 
keramiky a umělé hmoty. Ideální pro schody, chodníky, terasy, zdivo, fasády domů a garáží, 
vjezdy, zimní zahrady, náhrobní kameny, střechy, zdi, dřevěné ploty a domy, markýzy, zahradní 
nábytek z umělé hmoty, lakované plochy, obytné vozy, čluny a mnohé další. 
V interiérech lze rovněž použít k odstranění mechů, plísně a řas. 
 
Aplikace:: 
Biocidy používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a popis produktu. Silnější 
znečištění před tím případně odstraňte manuálně. Plocha, kterou chcete ošetřit, by měla být zcela 
suchá. Produkt zřeďte následujícím způsobem:  
 

stupeň znečištění zředění 

silné 1:2 (500 ml ≙ cca 5 hrnečků koncentrátu na 1 litr vody) 

střední 1:5 (200 ml ≙ cca 2 hrnečky koncentrátu na 1 litr vody) 

lehké 1:10 (100 ml ≙ cca 1 hrneček koncentrátu na 1 litr vody) 

 
K nanášení je nejlépe vhodný rozprašovač (vhodná rozprašovací hlavice, artikl. číslo 12351, nebo  
rozprašovací lahev, artikl. číslo 19210, k dostání u GODELMANNa) nebo kropicí konví. Menší 
plochy mohou být také ošetřeny štětcem. Neoplachujte vodou. Čistič působí aktivně. Nechte 
působit min. 24 hodin. Pokud by během této doby pršelo, musí se ošetření případně opakovat. 
Případné zbytky znečištění mohou být poté umyty vodou nebo zmizí při příštím dešti. 
 
Nestříkejte na rostliny. Nesmí přijít do kontaktu s kyselinou ani potravinami. Nepoužívejte v ani na 
okraji okrasných rybníčků atp.  
Během doby působení může dojít ke změnám barvy, které ale zase zmizí. Čistič v tomto případě 
neumývejte, ale nechte dále působit. Před následným ošetřením (např. impregnací) musí povrch 
dobře proschnout. 
 
Nevdechujte páry. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a s očima. 
 
V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě.  
Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody. 
 
Vydatnost: 
Cca 100 - 200 m² / 1 litr GODELMANN Odstraňovače zelených povlaků - dle znečištění povrchu  
a dle použitého zředění 
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Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích: 
5 - 15 %, kationaktivní tenzidy 
Účinná látka: kvartérní amoniové sloučeniny 
Obsah účinné látky: 9,75 g / 100 g tekutého koncentrátu 

 
Číslo artiklu Označení Obsah 

12347 Odstraňovač zelených povlaků 1 litr 

 
Tip: 
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí 
GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt. 

 
Betonwerk GODELMANN KG 
Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9438 9404 70,  
E-Mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de stav: 29.06.11 HW 


