
PRZECIWPLEŚNIOWY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO ŚCIAN

kod 4810333

COMBAT 333

OPIS
 
COMBAT 333 jest specjalnym produktem przygotowującym
powierzchnię przeznaczonym do dezynfekcji ścian, który
działa przeciwko pleśni i algom, zapobiegając ich dalszemu
rozwojowi. Pozwala zachować oryginalny wygląd farb na
podłożach wewnętrznych i zewnętrznych.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Produkt może być nakładany na wszelkiego rodzaju
powierzchnie ścienne zaatakowane przez pleśń, grzyby,
algi.
Może być nakładany również na istniejące farby i powłoki
plastyczne.
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
-Rozpuszczalnik: woda i substancje przeciwpleśniowe
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,02 kg/l
-Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na
dotyk 30 min.; nanoszenie następnej warstwy po 2-3
godzinach.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
- - - - -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
W przypadku obecności pleśni lub innych
mikroorganizmów nałożyć na powierzchnię produkt
COMBAT 222; odczekać co najmniej 30 minut i umyć
wodą. W razie konieczności czynność należy powtórzyć.
Odczekać 2-3 godziny i nanieść pędzlem COMBAT 333.
W przypadku silnie zaatakowanych powierzchni nanieść na
podłoże kilka warstw produktu techniką „mokre na mokre",
tak aby preparat wniknął w tynk.
Po upływie co najmniej 24 godzin wykonać wybrany cykl
malowania.
Produkt jest gotowy do użycia. 
Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
Orientacyjna wydajność: 8-10 m2/l na warstwę.
 
BARWIENIE
 
- - - - -
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C 
Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C 
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Nie wchodzi w zakres dyrektywy 2004/42/WE.
 
Uwaga. Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. H319 Działa
drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 Działa

szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany
przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie
zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie
wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady
specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
- - - - -

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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