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Biodex Wash 
 
Tekutý prostředek na ošetření podkladu pro 
zneškodnění růstu bakterií, plísní, hub a řas před 
použitím produktů Flexcrete.  
 
Stručný popis 
 
BIODEX WASH je určen k ničení aktivních plísňových, 
houbových a bakteriálních spór a organismů, jako jsou lišejníky 
a řasy, před aplikací penetračních nátěrů, nátěrů a opravných 
malt prodktů Flexcrete. Na rozdíl od mnoha konvenčních 
systémů zůstává BIODEX WASH aktivní i po počáteční aplikaci 
a chrání před následnou infekcí až dva roky. BIODEX WASH se 
dodává ve formě koncentrátu. 
 
Výhody 
 
• Čirá kapalina bez zápachu. 
• Aktivně hubí bakterie, plísně, houby a lišejníky do 2 let od 

aplikace. 
• Snadná aplikace. 

 
Aplikační průvodce 
 
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST 
 
Plochy viditelné postižené růstem, nesourodé, opadávající 
barvy a omítky musí být odstraněny drátěným kartáčem, 
škrabkou nebo mechanickými prostředky. Plísně se šíří spory, 
proto je důležité povrch před čištěním vždy navlhčit! 
Naneste neředěný BIODEX WASH štětcem, válečkem nebo 
stříkáním na plochy, které vykazují viditelnou kontaminaci, a 
zajistěte, aby všechny povrchy byly důkladně roztokem 
navlhčeny. Oblasti, na kterých je podezření na kontaminaci 
mohou být ošetřeny zředěným roztokem 3 díly vody na 1 díl 
BIODEX WASH aplikovaným stejně, jako je uvedeno výše. 
Nechte uschnout. Před aplikací dalších produktů kartáčem 
očistěte všechny zbývající viditelné mrtvé výrůstky. Následně 
aplikujte další nátěry nebo opravní malty, jak je popsáno v 
příslušných technických listech těchto produktů. 
 
Poznámka: 
 
BIODEX WASH vyžaduje na zabití řas až 7 dní. Pokud je 
požadováno rychlejší usmrcení, použijte bělicí roztok na bázi 
chloru při maximálním ředění 7 dílů vody na 1 díl bělidla nebo 
silnější v závislosti na stupni růstu. Omyjte bělicí roztok a 
odstraňte odumřelý růst hadicí nebo kartáčem. Před tím, než 
budete pokračovat v aplikaci dalších produktů, nechte povrch 
řádně uschnout. 
  
Čištění a skladování 
 
Veškeré použité nářadí očistěte ihned po použití vodou. 
BIODEX WASH lze skladovat 2 roky v originálním balení v 
suchu. Chraňte před mrazem! Při teplotě  ≥40°C prodloužíte 
dobu skladování.  
 

 
Balení 
 
BIODEX WASH je dodáván v plastových nádobách o objemu 5 
litrů. 

 
Pokrytí 
 
Více jak 10m²/litr  
 

Zdraví a bezpečnost 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. 
 
 

Tipy k aplikaci 
 
1. Drsné, porézní nebo nepravidelné podklady zvyšují 

spotřebu.  
 

2. Na aplikaci štětcem použijte široké měkké nylonové nebo 
stětinové štětce. 

 
3. Štětce nebo válečky v průběhu aplikace občas vyčistěte.  

 
4. Při aplikaci stříkáním pravidelně čistěte trysky, aby jste 

zabránili jejich ucpání. 
 

5. Na konci pracovního dne musí být stříkací zařízení 
vyprázdněno a propláchnuto.  
 

6. Aplikace v chladném počasí (viz samostatného průvodce)  
➢ Neaplikujte, pokud je teplota pod 0°C.  
➢ Nepoužívejte produkt, pokud zmrzl!  

 
7. Chraňte před delším skladováním při vysokých teplotách 

(≥40°C). 
 
Vzhledem k rozdílným technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být 
produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, že předal písemně fy CORRO 
BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné informace, které mohou mít vliv na 
úspěšnou aplikaci produktů. Aplikátor musí v případe jakýchkoli 
nestandardních podmínek provést zkoušku materiálů, jestli jsou pro daný 
projekt vhodné, a to i vůči majetkovým právam třetích stran. V případě 
jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.o. Seznam firem 
zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se prokáže 
potvrzením o přeškolení. 
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