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IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Algid 

POPIS 

Algid je činidlo, ktoré sa používa na zničenie zelených rias, ktoré sa vytvorili na 

drevených alebo kamenných povrchoch. Je to bezfarebná a koncentrovaná tekutina, 

ktorá sa pred použitím musí zriediť vodou.  Tento činiteľ bol vytvorený na 

profesionálne a všeobecné použitie.  

ZLOŽENIE 

Roztok založený na vode a na kvartérnych amónnych zlúčenín.   

VLASTNOSTI 

 Vzhľad   bezfarebná tekutina, 

 Zápach   zreteľný, 

 Bod vzplanutia  nehorľavý, 

 Fytotoxický pre zelené rastliny, pôsobí herbicídne. 

OBLASŤ NANÁŠANIA 

Nápravné ošetrenie drevených a kamenných povrchov, ktoré sú nakazené zelenými 

riasami. Tie sa vyskytujú najmä na povrchoch, ktoré sú neustále alebo príležitostne 

mokré alebo vlhké, nachádzajú sa v tieni a len zriedkaedy sú vystavené slnečnému 

žiareniu (hlavne ploty, garáže, zruby, kôlne atď.) 

ALGID 
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FARBA 

Bezfarebný. 

PRÍPRAVA POVRCHU 

Povrch, ktorý je napadnutý riasami najprv zvlhčite vodou.  

Naneste prípravok Algid pri teplote nad +8 °C a pri dobrých poveternostných 

podmienkach, pretože dážď môže počas sanácie opláchnuť drevo.  

METÓDA NANÁŠANIA 

Inštrukcie na použitie: zatraste fľašou Algidu a rieďte vodou s teplotou cca 20 °C 

v nasledujúcom pomere: 1 podiel Algidu a 4 podiely vody. 

Roztok naneste na štetec alebo valček. Počas používania tohto výrobku musíte nosiť 

ochranné oblečenie. 

Ak v blízkosti rastú zelenina, kvety, tráva alebo stromy, zakryte ich ochranným filmom, 

pretože Algid pôsobí na rastliny herbicídne. 

Po pár hodinách riasy na povrchu zhednú a odumrú. Po 24 hodinách očistite kefou 

povrch manuálne od rias a opláchnite vodou. V prípade vážneho zamorenia tento 

proces zopakujte. 

V prípade potreby môžete po čistení natrieť drevené povrchy moridlom založené na 

báze rozpúšťadla; ako prídavné ošetrenie odporúčame použiť Belprotect.  

Algid sa môže používať aj ako liečebné ošetrenie a ochrana betónu, ktorý je 

napadnutý zelenou riasou. 

SUŠENIE 

Závisí od priespustnosti povrchu a poveternostných podmienok. Povrch je zvyčajne 

suchý po 24 hodinách. 
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SPOTREBA 

1 l Algidu vytvorí 5 l roztoku (1 l Algidu + 4 l vody).  

5 l roztoku stačí na ošetrenie 20 - 25 m2 dreveného povrchu, ktorý bol napadnutý 

riasami. Spotreba závisí od typu a absorpcie povrchu. 

ČISTENIE NÁRADIA 

Pracovné nástroje vyčistite vodou okamžite po použití; môžete použiť aj čistiace 

prostriedky. 

UPOZORNENIA A RADY 

Vyhýbajte sa nanášaniu počas silného slnečného žiarenia. 

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA 

Uskladnite výrobok v originálnom a tesne uzatvorenom obale, na suchom mieste a pri 

teplote nad 5 °C. Výrobok nesmie zamrznúť. Uchovajte mimo dosahu detí a na 

miestach, kde sa nenachádza jedlo, krmivá a voda. 

DÁTUM SPOTREBY 

Ak sa výrobok správne skladuje môže byť použitý až do dátumu, ktorý je uvedený na 

obale. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Nevylievajte zvyšky činidla do pôdy, povrchových vôd, ani do kanalizácie! Činidlo je 

škodlivé pre vodné organizmy. Ak nanášate činidlo na drevené alebo kamenné 

povrchy, musíte zabrániť rozliatiu do životného prostredia. Ochráňte všetky rastliny v 

okolí.  
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Tekutý odpad zlikvidujte v centre pre nebezpečný odpad.  Obal výrobku je plne 

recyklovateľný. Stačí ho umyť a vyhodiť v správnom kontajneri.    

NARIADENIA 

V súvislosti s nariadeniami, ktoré upravujú bezpečnosť výrobku, bezpečnosť pri práci 

a doprave, prečítajte si materiál o bezepčnsoti. 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Viac informácií môžete získať na internetových stránkach www.belinka.com.. 

 

 
. Cieľom týchto technických údajov je informovať užívateľov o možnostiach používania výrobku a jeho technických vlastností. Aj keď sú naše odporúčania 

a rady založené na dlhoročných skúsenostiach, nezbavujú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. 

Vzhľadom na mnohé možné vplyvy na vlastnosti výrobku, zahrňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa 

a podmienky používania, nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok 

a pochybností, kontaktujte náš poradenský servis. 

http://www.belinka.com/

