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KORING 761-9 
(koncentrát 1:10-1:20) 

Čisticí prostředek na mechy a lišejníky 
 
 
Určení: 

KORING 761-9 je koncentrát vodního roztoku, který slouží k odstranění řas, mechů, lišejníků a podobné 
nežádoucí flóry z pálených tašek, nebo z betonových krytin bez povrchové úpravy. 

Nesmí být použit na materiály s povrchovou úpravou, jako jsou barvy, laky, nátěry apod., ale na klasickou 
pálenou glazuru je možné jej aplikovat. Také nesmí být použit na plasty s výjimkou PE nebo PP. 

Prostředek nejen že odumře narostlé organismy, ale současně je uvolní z povrchu. Také poskytuje další 
důležité efekty: výborně myje a odmašťuje i nejhorší znečištění. Současně povrch poškozený povětrnostními 
podmínkami zpevní a vytvoří na něm mechanicky odolnou vrstvu, která sahá do takové hloubky, jakou materiál 
svojí nasákavostí umožní. Ale také tato vrstva odpuzuje vodu, omezuje usazování prachu a nečistot a zabraňuje 
růstu nových organizmů. 
 
Aplikace: 

Před použitím je nutné prostředek naředit ve vhodném poměru vodou. Voda může být použita 
z vodovodního řádu. Nejvhodnější ředicí poměr je 1:10, ale v případě malého znečištění je možné použít ředění až 
1:20. 

Naředěný prostředek se vhodným způsobem nanese na čištěný povrch. Je možné použít nástřik, štětec, 
hubku, váleček apod. Velikost nánosu se řídí podle schopnosti materiálu a znečištění nasát do sebe tento 
prostředek. Tj. nanese se tolik, že ošetřovaný povrch již více nepojme. Poté se prostředek ponechá nejméně 30 
minut působit při teplotách 5-30°C. Následně se provede oplach povrchu čistou vodou, aby došlo ke spláchnutí 
uvolněného znečištění. 

Pokud je vrstva narostlých organismů příliš silná, zabrání přístupu prostředku k povrchu krytiny. V takovém 
případě by sice došlo k odumření těchto organizmů, ale povrch pod nimi by nebyl zpevněn a chráněn. 

V případě takového silného znečištění je zapotřebí buď povrch zbavený znečištění a organizmů znovu 
ošetřit, nebo je vhodné povrch nejprve zbavit silných vrstev organizmů (například umytím tlakovou vodou WAP)  
a pak nanést prostředek a krytinu ošetřit. 

Prostředek reaguje s povrchem tak dlouho, dokud neuschne. Jakmile je reakce dokončena, je možné 
ponechat střešní krytinu opršet, místo umytí zbytků uvolněného znečištění vodou. 

 
Výhody: 

- Odstraňuje široké spektrum znečištění a nežádoucích organizmů. 
- Zpevňuje poškozený povrch až do hloubky, kam nasákne. 
- Ochraňuje ošetřený povrch před usazováním znečištění a před nárůstem nežádoucích organizmů. 
- Likviduje narostlé organizmy do hloubky, včetně jejich kořínků a spór. 
- Oživuje povrch. 
- Vytváří vodoodpudivý efekt. 
 

Upozornění: 
Prostředek KORING 761-9 je dráždivý a zdraví škodlivý (pro oči). Proto ruce chráníme rukavicemi, oči 

ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při nánosu stříkáním je nutné používat ochrannou masku 
s filtry proti chemickým látkám. 

Prostředek poškozuje barvy, laky a další povrchové úpravy s výjimkou klasických pálených glazur. Také 
poškozuje plasty s výjimkou PE a PP. 

Prostředek se nesmí používat při teplotách pod 5°C. 
 

Balení: 
Koncentrát se dodává v 25 l, 50 l plastových kanystrech a barelech, ve 200 l sudech a v 1 m3 IBC 

kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu. 
 
Skladování: 

Skladujeme v plastových nádobách (PE nebo PP) mimo dosah sálavého tepla. Skladovací teplota 4 – 40°C.  
 
Exspirace: 

1 rok v uzavřeném obalu. 


