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Technický list 
Číslo výrobku 0673 

BFA 

Sanační roztok pro likvidaci biologických nečistot 
Vysoce účinné heterocyklické sloučeniny bez fenolu  
a formaldehydu, neiontové, bez těžkých kovů. 
Registrační číslo: N-31825  
PA: 10 Ochranný prostředek pro zdivo 

 
 

Údaje o výrobku:Oblasti použití: 

Prostředek BFA je sanační roztok 
vhodný pro odstraňování řas, 
lišejníků a mechů na minerálních 
stavebních materiálech. 

Účinná látka:    0,075 % Isothiazolonu 
100 g BFA obsahuje:   0,075 g  Isothiazolonu 
Hustota:     1,0 kg/l 
Hodnota pH:     neutrální 
Vzhled: bezbarvá až lehce nažloutlá  

Zpracování: 

Silnější navrstvení nečistot odstraňte 
mechanicky nebo pomocí 
vysokotlakého čisticího zařízení. 
Naneste vícekrát Remmers BFA 
natíráním nebo postřikem, aby se 
usmrtily spóry a kořínky. Po době 
působení prostředku Remmers BFA 
v trvání cca. 6 hod. lze plochu dále 
opracovávat. Popřípadě ošetření 
opakujte. Následně plochu 
nečistěte! Remmers BFA zůstává 
v podkladu jako „biocidní sklad“. 
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 Stanovit příčinu zavlhčení a 

zamezit ji 
 Nanést Imprägnierung BFA. 

Spotřeba : 0,2 l/m2. Ponechat 
nejméně 6 hodin působit. 

 Po zaschnutí plodnic plísní 
(zmenšení skvrn) na suchu 
okartáčovat (ochranná maska 
nutná – spóry plísní způsobují 
poškození zdraví). Staré nátěry, 
tapety, zbytky lepidla a organické 
nečistoty je třeba předem 
odstranit. 

 Ještě jednou nanést roztok 
Imprägnierung BFA, aby došlo k 
zahubení mycelií (vláken) v 
podkladu. Spotřeba : 0,2 l/m2. 
• V. Krycí nátěr a fungicidní 

přísadou (Remmers 
Superdeck 2WS) 

 

Nezpracovávat při teplotě objektu v 
rozmezí < +5 °C a > +30 °C  
 
Upozornění: 

Před dalším znečištěním chrání 
plochy následná hydrofobní 
impregnace minerálních podkladů 
pomocí impregnačního prostředku 
Funcosil. Takovéto impregnace 
redukují nasákavost ošetřeného 
stavebního podkladu a tím také sklon 
ke znečištění způsobené 
řasami, lišejníky a mechem. Minerální 
anorganické znečištění se 
prostředkem Remmers BFA nedají 
odstranit. 
Biocidy používejte opatrně a 
bezpečně. Před použitím čtěte 
návod a označení nebezpečnosti. 
 
Pracovní nářadí a čištění: 

Kartáč na drhnutí, rýžový kartáč a 
váleček na barvy, nízkotlaký 
postřikovač. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
plastové kanystry o obsahu 1 l, 5 l a 
30 l 
 
Spotřeba: 
Minimálně 200 ml/m2, podle 
znečištění. 

Skladovatelnost:   
V uzavřených nádobách, skladované 
v chladu a nad bodem mrazu, min. 2 
roky. Skladovat mimo dosah dětí! 
 
Poskytnutí první pomoci: 

 Všeobecné podmínky:  
Kousky oděvu potřísněné 
produktam okamžitě odstraňte. 

 Při vdechnutí: 
Vyvést na čerstvý vzduch. 
Při potížích zavolat lékaře. 

 Při styku s pokožkou: 
Okamžitě omýt vodou a mýdlem. 
Při trvajících potížích vyhledat 
lékaře. 

 Při zasažení očí: 
Při otevřených víčkách několik 
minut vymývat pod tekoucí vodou 
a poté vyhledat lékaře 
Při pozření: 
Vymýt ústa a dostatečně zapít 
vodou. 
Nevyvolávat zvracení a vyhledat 
lékaře. 

 
Bezpečnost při práci: 

Zavírat bezpečnostním uzávěrem a 
chránit před dětmi.  
Zamezit styku s kůží. 
Zbytky nepouštět do kanalizace. 
Při práci nosit ochranné rukavice a 
brýle. 
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Při stříkání a suchém čištění jsou 
nezbytné osobní ochranné pomůcky. 
Dýchací filtr P2 (např. od firmy 
Dräger). Vhodné rukavice viz 
bezpečnostní list. Nosit uzavřený 
oblek. 
 
Upozornění: 

Dráždí oči a kůži. Chraňte před 
dětmi. Senzibilace po kontaktu s kůží 
možná 
 
Likvidace: 

Zbytky musí být likvidovány podle 
platných předpisů. Prázdná balení 
podléhají recyklaci dle čísla 200129 
 
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuální bezpečnostním listě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce 
záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné 
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového 
závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost. ZC 02/08 
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