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POUŽITÍ
Přípravek Algo Stop se doporučuje používat venku 
pro mytí a údržbu systémů ETICS a při renovaci 
fasády k odstranění nečistot a mikrobiální koroze.

BARVA
Bezbarvý.

HMOTNOST/BALENÍ
4,00 kg netto/nádoba.

SPOTŘEBA

0,042–0,084 kg/m² v přepočtu na plochu 47,5 až 95 
m² z nádoby po zředění vodou.

Norma spotřeby je přibližná hodnota a byla 
stanovena na základě zkoušek výrobce. Skutečná 
spotřeba do značné míry závisí na typu povrchu a 
jeho přípravě, technice nanášení a zkušenostech 
zhotovitele.

PODMÍNKY A DOBA SKLADOVÁNÍ
Skladujte v uzavřených originálních nádobách při 
teplotě od +7 ˚C do +38 ˚C, maximálně 12 měsíců 
od data výroby uvedeného na obalu. Nádoby 
chraňte proti poškození a přímému slunečnímu 
záření.

VAROVÁNÍ A OMEZENÍ
Nenechte přípravek zaschnout na stěně. 
Nepoužívejte jako ochranný nátěr na fasádu.

ÚDRŽBA
Netýká se.

ČIŠTĚNÍ
Nářadí opláchněte čistou vodou ihned po aplikaci 
přípravku. Likvidaci proveďte podle místních a 
národních předpisů. Nevypouštějte do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI
Informace o zacházení s výrobkem, skladování a 
likvidaci jsou uvedeny v bezpečnostním listu 
výrobku, který je k dispozici na stránkách 
www.dryvit.pl

Výrobek má hygienický certifikát č. 
322/399/134/2021 vydaný univerzitou Gdański 
Uniwersytet Medyczny.

Algo Stop je přípravek, který účinně odstraňuje z povrchu fasády nečistoty způsobené znečištěním 
a mikrobiální korozí, jak např. řasy, houby, mechy a lišejníky. Po použití Algo Stop získáte čistý 
povrch připravený pro další fasádní práce.

VLASTNOST VÝHODA
•  Speciální složení Účinně odstraňuje nečistoty a ohniska 

biologické koroze
•  Univerzální Pro použití na různé typy povrchů (klasické a 

polymerní omítky, fasádní barvy)

VLASTNOSTI A VÝHODY

POPIS VÝROBKU

PŘÍPRAVA PODKLADU

Teplota prostředí a podkladu při 55% relativní vlhkosti v okamžiku aplikace přípravku Algo Stop a po 
dobu následujících 12 hodin nesmí být nižší než +7 ˚C a vyšší než +25 ˚C. Před aplikací Algo Stop 
povrch umyjte vodou. Velká ohniska koroze odstraňte mechanicky. K výběru vhodné koncentrace 
přípravku Algo Stop vyzkoušejte účinek na malém povrchu fasády.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU K POUŽITÍ

Bezprostředně před použitím přípravek Algo Stop nařeďte čistou vodou v hmotnostním poměru 1:4 a 
rozmíchejte nízkootáčkovým míchadlem. V případě silného znečištění použijte poměr ředění 1:3.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Uvedené v montážním návodu systémů 
Dryvit ETICS a BIO CARE a bezpečnostním 
listu výrobku.Před mytím vyzkoušejte účinek přípravku a způsob aplikace na malé ploše.Algo Stop nanášejte 

štětcem nebo pomocí měkkých kartáčů, začněte z horní části fasády. Přípravek nechte působit na 
povrchu asi 5–10 min., pak jej nutně opláchněte velkým množstvím vody. Velikost mytého povrchu 
závisí na atmosférických podmínkách – přípravek nenechte na stěně zaschnout.

ZPŮSOB POUŽITÍ / APLIKACE

Výše uvedené informace jsou v souladu se specifikacemi pro montáž systémů Dryvit a jsou poskytnuty v dobré víře. Dryvit nenese odpovědnost za 
práci projektanta a dodavatele. Chcete-li se ujistit, že používáte nejnovější informace, kontaktujte naši firmu.

Výrobní závod: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o., Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, Polsko, BDO: 000104176
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