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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  

 
Bruksfärdig, vattenhaltigt oxideringsmedel för 
desinficering av innerväggar med mögelangrepp. 
KEIM Mycal-XO innehåller inte klor; det aktiva 
innehållet av väteperoxid reagerar vid användning 
och nedbryts till vatten och syre. 

 

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM Mycal-XO används som desinficering på 
innerväggar med mögelangrepp. Efterbehandling 
med KEIM Mycal-Top rekommenderas. 

 
3. PRODUKTEGENSKAPER 

Ämnesinnehåll: 
väteperoxid 4,83 g / 100 g 
glykolsyra 0,97 g / 100 g 
(+) - vinsyra 0,98 g / 100 g 
 
– Vattenbaserad 
– Inga tillsatser av lösningsmedel 
– Neutral lukt 
– Hög ångdiffusionsförmåga 

 
Materialspecifikationer: 
– pH-värde: ca 2 
– Densitet:   1,0 -1,1 g/cm³ 
 
Färgnyans: 

Transparent 

4. INSTRUKTIONER 

Förberedelse: 
Hantera inte KEIM Mycal-XO utan skyddsglasögon 
och gummihandskar. Vid fara för spordamm använd 
andningsmask. Vid behov ska förorenade områden 
eller beläggningar först behandlas med Mycal-Fix 
för att binda sporerna, därefter tas matrealet bort 
medans det är vått. Låt underlaget torka. 
 
Förtunna aldrig KEIM Mycal-XO! 
 
Applicera KEIM Mycal-XO med en borste. Låt verka 
minst 60 min. Upprepa vid behov behandling  
 

 
 
 
 
 
eller låt verka längre. Eftertvätta eventuellt väggytan 
en gång till med Mycal-XO eller ta bort ev  
 
smutts mekaniskt med torr trasa, det får ej 
eftertvättas med vatten. KEIM Mycal-XOs reaktion 
under användning innebär att inga rester av 
verkningsmedlet finns kvar på väggen. 
 
Bemärk: För hållbar mögelsanering skall alltid orsak 
åtgärdas, och skada repareras. Angripna ytor eller 
byggnadskomponenter som är större än 0,5 m2, 
eller där möglet har trängt ned under ytan, ska bytas 
ut, dessa kan inte behandlas. Om fortsatta dåliga 
förhållanden för byggnadskomponenter kan det inte 
uteslutas att nya angrepp av mikrober sker. 

Användningsvillkor: 

Underlags- och lufttemperatur >5oC. 

Efterarbetning: 

Målning med KEIM inomhusfärger kan ske först när 
underlaget är helt torrt, tidigast efter 12 timmar. 
 
Förbruk: 
Vid oförtunnad applicering en gång på slätt underlag 
ca 0,3 liter/m2.  
Exakta förbrukningsvärden kan man få enbart 
genom att applicera ett prov på objektet. 

 
Verktygsrengöring: 

Med vatten strax efter användning. 

5. LEVERANSFORM 

2,5 liters behållare eller förpackning med 6x1 liters 
behållare. 
 

 

6. FÖRVARING 

ca 6 månader i försluten behållare i kall men frostfri 
miljö. Skyddas mot värme och direkt solljus. 
 

7. BORTSKAFFELSE 

EU-avfalls ID nr 16 10 01* 
  
Produkt får inte komma ut i avloppssystem eller 
vattendrag. 

KEIM MYCAL®-XO 
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Kasseras i enlighet med myndighetsföreskrifter. 
Tomma behållare får inte återanvändas. Endast helt 
tömda förpackningar får lämnas in för åter-vinning. 

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs 
alltid igenom märkning och produktinformation före 
användning. Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, 
natursten, keramik, trä osv.) bör skyddas väl. Stänk 
på intilliggande ytor eller transportyta ska 
omedelbart tvättas bort med mycket vatten. Skydda 
ögon och hud mot stänk. I förekommande fall, skölj 
omedelbart med vatten. Det är inte tillåtet att äta 
eller dricka under arbetet. Använd gummihandskar 
och skyddsglasögon.  
Förvaras oåtkomligt för barn. Håll produkt borta 
från livsmedel, dryck, djurfoder och djur.

Första hjälpen: 
 
Allmänt:  
Vid besvär kontakta läkare. Försök aldrig ge 
medvetslösa personer något att äta eller dricka. 
Placera den drabbade personen i stabilt sidoläge. 
 
Vid inandning/illamående:  
Placera den drabbade i frisk luft i en avlastande 
ställning som underlättar andning. 
 
Vid hudkontakt/hudirritation: 
Tvätta med mycket vatten och tvål. 
 
Vid ögonkontakt/ögonirritation: 
Spola ur ögonen försiktigt med vatten i några 
minuter. Ta om möjligt ur eventuella kontaktlinser. 
Fortsätt att spola. Uppsök eventuellt läkare för 
vidare behandling. 
 
Efter förtäring: 
Skölj munnen och drick 2-3 glas vatten. Uppsök 
eventuellt läkare för vidare behandling. 
 
 
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad 

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. 

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter 

och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med 

yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda 

användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för 

vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon 

från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. 

Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet. 

 

   


