
Obsah nebezpečných, biocidních účinných chemických látek: Účinná látka: Didecyl(dimethyl)
amonium-chlorid 20 g/kg · Pomocná látka: 2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on 0,75 g/kg · Obsahuje katio-

naktivní povrchově aktivní látky < 5% · Obsah VOC < 15 g/l Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte 
vdechování aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít. P302+P352 
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opa-
trně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte 
obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí. Pokyny pro 
první pomoc: Při zasažení očí vymývat 10 - 15 minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou 
a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvra-
cení. Zvrací-li postižený sám, pečovat o průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení 
očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat 
s Toxikologickým informačním střediskem v Praze - tel.: +420 224 919 293. Výrobce: Detecha ch. v. d., Husovo 
náměstí 1208, 549 01  Nové Město nad Metují, Česká republika, IČ: 00029785, www.detecha.cz, tel.: +420 491 477 
111 · Hmotnost, datum výroby, EAN: uvedeny na obalu · Záruční doba: 24 měsíců od data výroby

Obsah nebezpečných, biocídnych účinných chemických látok: Účinná látka: Didecyl(dimethyl)
amonium-chlorid 20 g/kg · Pomocná látka: 2-Oktyltetrahydroisothiazol-3-on 0,75 g/kg · Obsahuje ka-

tiónaktívne povrchové aktívne látky < 5% · Obsah VOC < 15 g/l Výstražné upozornenia: H315 Dráždi kožu. H317 
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, 
s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdy-
chovaniu aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI 
KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. P333+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostli-
vosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii nebezpečných odpadov, alebo 
na miestach určených obcou. Pokyny pre prvú pomoc: Pri zasiahnutí očí vymývať 10 - 15 minút vlažnou vodou. 
Pri zašpinení pokožky umyť teplou vodou a mydlom, prípadne ošetriť regeneračným krémom. Pri náhodnom požití 
vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. V prípade, že postihnutý zvracia sám, treba dbať o priechodnosť 
dýchacích ciest. V prípade vážnejšieho ohrozenia zdravia (zasiahnutia očí, požitie väčšieho množstva prípravku) 
vyhľadať lekársku pomoc. Postup prvej pomoci je tiež možné konzultovať s Toxikologickým informačným strediskom 
v Bratislave - tel.: +421 254 774 166, mobil: +421 911 166 066. Výrobca: Detecha ch. v. d., Husovo náměstí 1208, 
549 01  Nové Město nad Metují, Česká republika, IČ: 00029785, www.detecha.cz, tel.: +420 491 477 111 · Hmot-
nosť, dátum výroby, EAN: uvedené na obale · Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby

DETASTOP® - vysoce účinný protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený pro hloubkovou li-
kvidaci  plísní, řas, mechů a lišejníků. Vlastnosti: DETASTOP® má likvidační a preventivní účinky. Působí 

hloubkově a dlouhodobě. Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který způsobuje nežádoucí zasolování a následně 
další zvyšování vlhkosti podkladu. Nemá bělící účinky a je bez zápachu. Neslouží jako přísada do malířských nátě-
rových hmot, omítek a stavebních materiálů. Použití: Interiér, exteriér. Bytové a nebytové prostory. Místa s ex-
trémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny apod.). Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské 
závody, mlékárny, mrazírny, pekárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům 
a lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách a jiných savých a ne-
savých podkladech. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek na kontaminované 
plochy. Pracovní postup: Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená 
místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP®. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Při použití mechanického roz-
prašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 - 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět 
přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Ná-
sledně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při poma-
lejším zasychání např. při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když 
se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva 
a omítek v interiéru doporučujeme sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ® s dlou-
hodobým preventivně ochranným účinkem. DETASTOP® není určen pro povrchy, které přicházejí do přímého styku 
s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Spotřeba: 1 kg na 5 - 10 m2. Spotřeba je ovlivněna savostí podkladu a stupněm 
napadení. Skladování: V dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5 až 
+30 °C. Chránit před mrazem a teplotami nad 35 °C (vyšší teplota snižuje biocidní účinnost). Přestože je přípravek zcela 
biologicky odbouratelný, nesmí uniknout do půdy ani odpadních vod. Likvidace obalů: Obal se zbytky nespotřebo-
vaného nezaschlého výrobku odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. Prázdný obal je možno recyklovat nebo likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. 

DETASTOP® - vysoko účinný protiplesňový, antibakteriálny a algicídny prípravok určený pre hľbkovú  lik-
vidáciu plesní, rias, machov a lišajníkov. Vlastnosti: DETASTOP® má likvidačné a preventívne účinky. 

Pôsobí hľbkovo a dlhodobo. Neobsahuje anorganicky viazaný chlór, ktorý spôsobuje nežiaduce zasolenie a následne 
ďalšie zvyšovanie vlhkosti podkladu. Nemá bieliace účinky a je bez zápachu. Neslúži ako prísada do maliarskych náte-
rových hmôt, omietok a stavebných materiálov. Použitie: Interiér, exteriér. Bytové a nebytové priestory. Miesta 
s extrémnymi podmienkami (práčovne, kúpeľne, sklady, vývarovne apod.). Potravinársky priemysel (pivovary, 
vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty). Pôsobí likvidačne a preventívne proti plesniam, 
riasam, machom a lišajníkom na omietkach, pieskovci, betónovej dlažbe, náhrobných kameňoch, strešných krytinách 
a iných savých a nesavých podkladoch. Prípravok môže byť používaný ako efektívny antibakteriálny umývací prostrie-
dok na kontaminované plochy. Pracovný postup: Plesne, machy, riasy a lišajníky pred aplikáciou prípravku za sucha 
neodstraňujte! Napadnuté miesta umyte neriedeným prípravkom DETASTOP®. Aplikujte štetcom alebo valčekom. Pri 
použití mechanického rozprašovača prípravok aplikujte postrekom zo vzdialenosti cca 10 - 20 cm. Nechajte pôsobiť 
min. 20 minút. Potom miesto opäť prípravkom navlhčite a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstráňte (kefa, 
špachtle, špongia, handra). Následne povrch znovu prípravkom navlhčite a nechajte samovoľne vsiaknuť. Účinnosť 
prípravku sa ešte zvýši pri pomalšom zaschýnaní napr. pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri silnom 
napadnutí postup zopakujte. Aj keď sa biologické nečistoty nepodarí opticky odstrániť, ich rast je spoľahlivo zastave-
ný. K následnému ošetreniu muriva a omietok v interiéru odporúčame použiť snehobiely maliarsky náter s obsahom 
biocídov DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ® s dlhodobým preven-
tívne ochranným účinkom. DETASTOP® nie je určený pre 
povrchy, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravina-
mi, krmivami a pitnou vodou. Spotreba: 1 kg na 5 - 10 m2. 
Spotreba je ovplyvnená savosťou podkladu a stupňom 
napadnutia. Skladovanie: V dobre uzavretých obaloch 
na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote 
+5 až +30 °C. Chrániť pred mrazom a teplotami nad 35 °C 
(vyššia teplota znižuje biocídnu účinnosť). Aj keď je prípra-
vok úplne biologicky odbúrateľný, nesmie uniknúť do pôdy 
ani odpadových vôd. Likvidácia obalov: Obal s ostatkami 
nespotrebovaného nezaschnutého výrobku odovzdajte na 
mieste stanovenom miestnymi komunálnymi predpismi 
pre zber a likvidáciu nebezpečných odpadov. Prázdny obal 
je možné recyklovať alebo likvidovať spoločne s bežným 
komunálnym odpadom. 
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Signální slovo: Nebezpečí (Výstražné slovo: Nebezpečenstvo)
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Označení ADR:  Není nebezpečný pro přepravu 
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