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VOSA proti plísním 
  

VOSA proti plísním je vysoce účinný desinfekční přípravek určený k odstraňování 
plísní, řas a bakterií. 

 

Charakteristika: 
″ Má značné fungicidní, baktericidní a algicidní účinky 
″ Mísitelný s vodou 
″ Použití v interiéru i exteriéru 
″ Hotový k použití – neředí se 
″ Určený pro profesionální a také pro malospotřebitelské použití 
″ Má bělící účinky 
″ Zkoušený podle evropských norem (EN 1276, EN 1650, EN 28692) 

″ Vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008 
 

Příklady použití: 
� Odstraňování plísní, řas a kvasinek ze dřeva, fasád, omítek, maleb, obkladů, apod. 
� Odstraňování plísní ze spár v koupelnách, na toaletách, v kuchyních, sklepeních a jiných 

vlhkých prostorách, z okenních rámů atd. 
� Určeno pro stavby a komunální hygienu 
 

Technická data: 
Báze:  100 ml výrobku obsahuje max. 5 g 

chlornanu sodného    
   Konzistence:   kapalina     

Měrná hmotnost:  cca 1 070 kg/m3 při 20 °C 
Hodnota pH:   > 10 

   Ředění:   hotový k použití – neředí se 
Spotřeba:   1 l / 20 m2 plochy (0,5 dl/m2) 

   Aplikační teplota:  > +5 °C 
Skladování: v původních obalech při teplotách -10 °C 

až +25 °C, chránit před přímým sluncem 
   Balení / kg:   HDPE láhve 0,5 kg s rozprašovačem  

a 1 kg s rozprašovačem i náhradní balení,  
kanystry 3; 5; 10; 20; 25, 50 kg, 
jiné na objednávku  

Záruka:   za podmínek uvedeného skladování 12  
   měsíců od data výroby 

 

Pracovní postup: Použití proti plísním a jako desinfekce: Napadené plochy postříkat ze 
vzdálenosti 10 – 15 cm (hladké podklady je možné otřít) neředěným 
výrobkem. Nechat působit min. 20 minut a poté podle druhu 
ošetřovaného povrchu omýt vodou nebo nechat zaschnout. Na silně 
napadených plochách je možné ošetření zopakovat.   

 Sanace řas: Napadené plochy postříkat neředěným výrobkem a nechat 
působit min. 24 hodin. 

 
 
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu 
a připojené informace o výrobku. 
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VOSA proti plísním 

 
Upozornění:  Plísně před použitím přípravku VOSA neodstraňujte na sucho! 

Nebezpečí rozšíření výtrusů do okolí. Chraňte plochy a předměty, které 
by se mohly poškodit bělením (textilie, rostliny, atd.). Výrobek 
nechrání před dalším napadením plísněmi. Proto doporučujeme např. 
vybělené dřevo následně impregnovat některým z výrobků řady 
Dřevosan®. Pozor! Nesměšujte s jinými čisticími prostředky. 

 
Trvání účinku: VOSA je sanační přípravek. Ve velmi krátkém čase dochází při 

kontaktu s ošetřovaným povrchem, v teplém a větraném prostředí 
k jeho rozkladu a zastavují se sanační účinky. 

 
Pokyny pro bezpečné zneškodnění: V případě úniku odsát sorpčním prostředkem a ten  

odložit do odpadní nádoby pro nebezpečný odpad. Povrch dostatečně  
naředit vodou a důkladně spláchnout. Nespotřebované zbytky  
odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Nevylévat do půdy  
a vodních toků. Zákaz opakovaného použití obalů. 

   
Bezpečnost:  
Informace o nebezpečí:  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. 
Bezpečnostní pokyny:    Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyna/aerosoly.  

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.  
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
nebo označení. Nesměšujte s jinými čisticími prostředky. Používejte 
pouze v dobře větraných prostorách. 
„Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat 
nebezpečné plyny (chlor).“ 

 
Bezpečnostní list výrobku č. 0415 k dodání u prodejce. 
 
Označení:  Xn - dráždivý  
  Výrobek není nebezpečným zbožím pro přepravu. 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 


