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Vlastnosti
ATLAS MYKOS č. 1 je fungicídný preparát, na báze veľmi efektívnych povrcho-
vo-činných biocidných látok.
 
Likviduje mikroorganizmy na čistenej ploche v akejkoľvek fáze ich vývoja.

Pôsobi rýchlo a efektívne.

Ľahko sa aplikuje.

Ošetrené miesta je možné pretierať farbami.

Určenie
Používa sa k okamžitej alebo preventívnej či periodickej dezinfekcii povrchu 
vaní, sprchových kútov, podláh v interiéroch budov so zvýšeným výskytom 
vlhkostí. Je možné ho použiť i v exteriéroch – napr. na balkónoch atď.

Umožňuje likvidáciu ľahkých a stredných povlakov, vzniknutých pôsobením 
biologických vplyvov na rôznych podkladoch – minerálnych, keramických 
obkladoch a dlažbách, akrilových plochách a cementových alebo epoxidových 
škárovacích hmotách. 

Obnovuje pôvodný vzhľad – likviduje bodové alebo plošné povlaky spôsobené 
plesňami na povrchu tesniacich výplní škár (silikónových, polyuretanových), 
iných stavebných materiáloch. Nespôsobuje farebné zmeny, zmatnenie alebo 
svetlé škvrny.

Odporúča sa pre domáce použitie.

Pôsobí preventívne – chráni povrchy pred biologickou koróziou. 

Fungicídný prostriedok, vhodný pre boj s plesňami. Je možné ho použiť pre 
ochranu kameninových výrobkov, muriva a iných stavebných materiálov 
(nie je vhodný na drevo!), napr. povrchy múrov, fasád (vrátane zateplených), 
omietky, betón, kameň a iné stavebné materiály.

MIESTA POUŽITIA

Fasády domov (zateplené i nezateplené)
Odporúča sa

ATLAS MYKOS PLUS

Terasy
Odporúča sa

ATLAS MYKOS PLUS

Pivnice
Odporúča sa

ATLAS MYKOS PLUS

Práčovne +

Kúpelne +

Kuchyne +

Bazény
Odporúča sa

ATLAS MYKOS PLUS

DRUH BIOLOGICKEJ INFEKCIE

Stopkovýtrusé huby, patriace do triedy 
Basidiomycetes

+

plesne: Aspergillus Niger, Aspergillus terrus, 
Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum, 

Penicillium ochrochloron, Scopulariopis brevicaulis, 
Trichoderma viride.

+

porasty +

riasy +

machy +

baktérie +

DRUH PODKLADU

Betón
odporúčame 

ATLAS MYKOS PLUS

Cementové a vápennocementové omietky
odporúčame 

ATLAS MYKOS PLUS

Neomietnuté tehlové murivo, murivo z tvárnic 
a blokov

odporúčame 
ATLAS MYKOS PLUS

Maliarske nátery +

Podlahy a cementové podklady
odporúčame 

ATLAS MYKOS PLUS

Škárovacie hmoty +

Kamenina +

Armatúry +

Tesnenie +

Okenné rámy, zárubne (okrem drevených) +

ČISTENIE HUBKOU
PRE INTERIÉRY 

A EXTERIÉRY
LAHKÁ

APLIKÁCIA
NA STENY 

A PODLAHY

ATLAS MYKOS č. 1 
proti pliesňam a riasam

 � ideálny pre extrémne vlhké miestnosti

 � efektívne čistí a neovplyvňuje farbu podkladu

 � bezpečný pre keramické, akrilové a chromované povrchy 

O
CH

RA
N

A



Technické podmienky 
Výrobok má povolenie k uvádzaniu na trh biocidného výrobku č. 7344/18. Účinná 
látka – Benzyl-C12-C16-alkyldimethylamonium chlorid = 0,480 g/100 g, 2-ok-
tylo-2H-izotiazol-3-on 0,049 g/100 g. Výrobok vykazuje biocidné vlastnosti voči 
riasam a plesniam v množstve min 150 g/m².

Čistenie
Sušenie a ošetrenie podkladu  
Pred zahájením prác je potrebné ošetriť povrch podkladu pred možnosťou 
zvlhčenia, napr. pomocou:
- obnovenia zvislej alebo/a vodorovnej izolácie, 
- opravy pokrývačských prvkov na fasáde,
- zaistenie vhodnej ventilácie.
Príprava preparátu
Preparát je vyrábaný k priamemu použitiu.
Odstraňovanie nánosu. 
Technológiu čistenia je potrebné prispôsobiť individuálnym požiadavkám danej 
situácie. O výbere rozhoduje umiestnenie povrchu a stupeň biologickej korózie. 
Infikovanú plochu je potrebné pred postrekom fyzicky zbaviť nánosu.
Dezinfekcia povrchu
Preparát nanášame priamo z fľaše alebo použijeme hubku alebo handru. Preparát 
dávkujeme rovnomerne a v dostatočnom množstve, až do úplného navlhčenia 
povrchu a ponecháme pôsobiť minimálne po dobu 6 - 12 hodín. Zvyšok nečistôt 
odstránime mechanickým spôsobom. V prípade potreby postup opakujeme.
Ochrana povrchu 
Náter povrchu, na ktorom bol aplikovaný preparát ATLAS MYKOS č. 1 je mož-
né zahájiť po uplynutí minimálne 48 hodín od aplikácie a zaschnutia povrchu. 
Prevádzkovanie miestnosti je možné zahájiť po uplynutí 48 hodín od nanese-
nia preparátu. V prípade nevhodnej ventilácie v miestnosti, je potrebné pou-
žívať vhodnú ochranu dýchacích ciest (masky). V prípade priameho kontaktu  
s výrobkom, používajte pracovné rukavice (s dobou prenikania nad 480 minút,  
v súlade s PN-EN 374).    

Spotreba
Pri jednej aplikácii sa spotrebuje 0,1 l  preparátu na 1 m² infikovaného povrchu.    

Balenie
Plastové nádoby s atomizérom: 0,5 l.     

Dôležité dodatočné informácie
• Miestnosti, kde bol aplikovaný prostriedok je možné prevádzkovať až po dô-

kladnom odvetraní charakteristického zápachu.
• Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Skladujte mimo dosahu 

detí. Preparát sa nesmie dostať do životného prostredia. Odstrániť výtok. Obsah/
balenie predať k likvidácii do kontajneru špecializovanej firmy v zbernom dvore. 
Obsahuje 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

• Prvá pomoc:
Po vdýchnutí: postihnutého odviesť na čerstvý vzduch a pozorovať. V prípade 
dýchacích problémov, závratov, straty vedomia, nevoľnosti – okamžite privolať 
zdravotnú pomoc. V prípade zástavy dychu okamžite zahájiť umelé dýchanie. 
Po kontakte s kožou (alebo vlasmi): vyzliecť kontaminovaný pracovný odev, 
miesto kontaktu s preparátom opláchnuť vodou a následne umyť mydlovou 
vodou. V prípade alergickej reakcie ihneď kontaktovať lekára. V prípade potreby, 
ukážte lekárovi Kartu bezpečnostných údajov zmesi.
Po kontakte s očami: netrieť oči, ihneď preplachovať veľkým množstvom čistej 
vody po dobu 15 minút. V priebehu preplachovania musia byť oči otvorené  
v max. miere. Je potrebné navštíviť očného lekára.
Po náhodnom požití: vypláchnuť ústa, nevyvolávať zvracanie, poradiť sa  
s lekárom. 
Najdôležitejšie akútne a oneskorené reakcie: nie sú popísané. 

• Zaobchádzanie s odpadom: obsah nádoby a samotnú nádobu predať v zber-
nom dvore do kontajneru s nebezpečným odpadom – podľa pokynov miestnej 
legislatívy. 

• Prepravovať a skladovať v chladnom, suchom, dobre vetranom mieste v označe-
ných a hermeticky uzatvorených originálnych obaloch. Nevystavovať pôsobeniu 
slnečného žiarenia, neskladovať v dosahu otvoreného ohňa, tepelných zdrojov 
a horúcich povrchov. Skladovacia teplota: od +10°C do +30°C, Nevystavujte pô-
sobeniu mrazu. Pred aplikáciou starostlivo premiešajte. Chrániť pred nechceným 
únikom z prepravnej nádoby (hlavne vhodným vytvarovaním zbernej nádoby 
a správnou kontrolou procesu prelievania). Pri dodržaní týchto odporúčaní, nie 
sú známe žiadne nebezpečné interakcie. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov 
od dátumu výroby, uvedeného na obale. 

Informácie uvedené v tejto Technickej karte sú iba základnými pravidlami pre 
použitie tohto výrobku. V priebehu prác s výrobkom je  potrebné dbať prísluš-
ných odporúčaní a smerníc, noriem a súčasne platných technických kariet, a tiež  
i uznávaných architektonických a technických pravidiel. Je potrebné dodržiavať 
hlavne bezpečnostné predpisy. S vydaním novej technickej karty, tato technická 
karta sa stáva automaticky neplatná. Aktuálnu technickú dokumentáciu nájdete 
na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2018-10-11
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