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REINIT A 
výrobok č. 406940 

Likvidátor rias a machov 
 
 
Vlastnosti: 
 

REINIT A ničí porasty rias a machov na 
minerálnych povrchoch akéhokoľvek druhu. 
Okrem toho zabraňuje ich ďalšiemu rastu. 
Susediace výsadby sa pri správnom použití 
prípravku  REINIT A nezničia.  
 
 
Oblasti použitia: 
 

Na odstraňovanie rias, plesní a machov 
z minerálnych povrchov, ako je pórovité murivo, 
strešné krytiny, prírodný kameň, silikátové 
tvárnice, betón, omietka atď. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  bledomodrá 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,0 g/cm3  
teplota pri spracovaní: od +5 °C 
skladovanie:  chránene pred mrazom 

a nečistotami 
trvanlivosť: 1 rok, pri +20 °C  

(uzavretá nádoba) 
dodávané balenia: 10 l nádoba 
   1 l nádoba 
 
 
Riedenie: 

Podľa stupňa znečistenia maximálne do pomeru 
1 diel prípravku REINIT A na 1 diel vody 
 
 

Spracovanie: 

REINIT A v uvedenom pomere natrieme alebo 
vhodným tlakovým striekacím zariadením 
nastriekame na suchý podklad až do nasýtenia. 
Po troch až piatich dňoch zostávajúce zvyšky 
umyjeme vodou alebo podľa odolnosti napadnutia 
zlúpeme metlou. 
Po vyčistení odporúčame podľa predpisu na 
čistenie použiť REINIT R, ktorým plochu úplne 
vyčistíme. 
Následne odporúčame použiť niektorú 
impregnačnú látku na povrchy – SILEX, REMISIL, 
REMISIL CI alebo REMISIL HE, ktoré obmedzujú 
nové znečisťovanie. 
 
 
Osobitné upozornenia: 

• REINIT A dráždi pokožku a sliznice. 
• Zabráňte priamemu kontaktu prípravku 

REINIT A s okolitou výsadbou. 
• REINIT A nie je vhodný do rybníkov 

a chovných nádrží. 
• REINIT A má algicídne a fungicídne účinky. 
 
 
Bezpečnostné predpisy: 
pozri Bezpečnostný list ES 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 
naše oddelenie betónových technológií 

záväzne písomne potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je 
potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 03/03 DK 
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