TEKNISK DATABLAD

KEIM MYCAL-XO
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Brugsklart, vandigt oxidationsmiddel til desinficering af
indvendige vægge, der er angrebet af skimmelsvamp.
KEIM Mycal-XO indeholder ikke klor; det aktive indhold
af brintoverilte reagerer under brugen og nedbrydes til
vand og ilt.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
KEIM Mycal-XO bruges som desinfektionsmiddel på
indvendige vægge, der er angrebet af skimmelsvamp. En
efterbehandling med KEIM Mycal-Top anbefales.

gang mere med KEIM Mycal-XO eller fjern snavs
mekanisk (tørt). Der må ikke vaskes efter med vand.
KEIM Mycal-XO reagerer under brugen, og der er ingen
rester af virkemidler tilbage på væggen.
Bemærk: En varig skimmelsanering kræver altid, at
årsagen fjernes og at skaden afhjælpes. Flader eller
områder på mere 0,5 m², som er ramt af skimmelsvamp
eller som ikke kun har skimmel på overfladen, skal
reetableres og ikke kun behandles. Hvis der fortsat er
dårlige forhold for bygningsdelene, kan det ikke udelukkes, at der vil komme et nyt angreb af mikroorganismer.
Forarbejdningsbetingelser:
Omgivelses- og underlagstemperatur > +5°C

3. PRODUKTEGENSKABER
Virkemidler:
brintoverilte 4,83 g / 100 g
glykolsyre 0,97 g / 100 g
(+) - vinsyre 0,98 g / 100 g
–
–
–
–
–
–

vandig
uden tilsætning af opløsningsmidler
lugtneutral
høj dampdiffusionsevne
pH-værdi: ca. 2
vægtfylde: 1,0 -1,1 g/cm³

Farve:
Transparent

Rengøring af værktøjet:
Værktøjet skal rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM
2,5 liters beholder eller pakning med 6x1 liters
beholder.

6. OPBEVARING
Kan opbevares ca. 6 måneder i lukket beholder, køligt
men frostfrit. Skal beskyttes mod varme og direkte
sollys.

7. BORTSKAFFELSE
4. FREMGANGSMÅDE
EU-affaldsnøgle nr. 16 10 01*
Forberedelse:
KEIM Mycal-XO må ikke påføres uden brug af beskyttelsesbriller og gummihandsker. Hvis der er fare for sporer i
luften, skal der også bruges åndedrætsværn. Om nødvendigt skal forurenede områder eller belægninger først
påføres KEIM Mycal-Fix for at binde sporerne, hvorefter
materialet fjernes mens det er vådt. Lad underlaget tørre.

Sørg for at produktet ikke udledes til afløb eller vandløb.
Bortskaffes i henhold til myndighedernes forskrifter.
Tomme beholdere må ikke genbruges. Kun fuldstændigt
tømte beholdere må afleveres til recycling.

KEIM Mycal-XO må ikke fortyndes!
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KEIM Mycal-XO påføres med børste. Lad det virke i
mindst 60 min. Om nødvendigt gentages proceduren eller
virketiden forlænges. Afvask evt. overflader en
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8. SIKKERHEDSANVISNINGER
Enhver brug af desinfektionsmidler skal ske sikkert. Læs altid
mærkningsetiketten og produktinformationen inden brug.
Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten,
keramik, træ etc.), skal beskyttes ved tildækning el.lign. Stænk
på omkringliggende flader eller trafikarealer skal straks fjernes
med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk og
vask om nødvendigt straks med vand. Under arbejdet må der
ikke indtages mad- eller drikkevarer, og der skal bæres
gummihandsker og beskyttelsesbriller. Opbevares utilgængeligt
for børn. Produktet skal holdes adskilt fra levnedsmidler,
drikkevarer, foderstoffer og dyr.
Førstehjælp:
Generelt: Opsøg læge i tilfælde af problemer. Bevidstløse personer må ikke tilføres noget gennem munden.
Læg personen i stabilt sideleje.
Efter indånding / ved ubehag: Flyt personen ud i frisk
luft og læg vedkommende i en hvilestilling, der letter
åndedrættet.
Efter hudkontakt / ved hudirritation:
Vask med meget vand og sæbe.
Efter øjenkontakt / ved irritation af øjne:
Skyl forsigtigt med vand i nogle minutter. Fjern om
muligt eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle.
Sørg evt. for lægebehandling.
Efter indtagelse:
Skyl munden omhyggeligt og drik 2-3 glas vand. Sørg
evt. for lægebehandling.

Bemærk venligst Sikkerhedsdatablad.
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De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og
praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes
som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et
kontraktforhold Det fritager ikke køber og bruger for deres forpligtelse til selv
at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med
den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal
overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af
produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver
tidligere versioner ugyldige.
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