
UTRWALACZ MIKRONIZOWANY ANTYPLEŚNIOWY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ

Cod. 4430001

COMBAT FIX

OPIS
 
Utrwalacz zalecany do przygotowania ścian ze śladami
pleśni i w celu zapobiegania jej tworzenia się, ułatwia
nakładanie farby antypleśniowej i przedłuża jej trwałość.
Ujednolica wchłanianie i wzmacnia powierzchnie kruszące
się, polepszając przyleganie i wydajność następnych
warstw farb emulsyjnych, wzmagając ich skuteczność
antypleśniową.
Combat fix zwiększa skuteczność farby antypleśniowej na
powierzchniach jeszcze nie malowanych, oczekujących na
malowanie lub na pleśni o ograniczonych rozmiarach. Przy
występowaniu trwałej i rozległej pleśni zaleca się
zastosowanie kompletnego systemu Combat.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Stosować na:
- Powierzchnie pokryte powłoką termiczną, "płaszczem".
- Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche,
zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach
chłonnych.
Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, zgodnie z
paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".
Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych,
odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery
tygodnie.
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
-Natura spoiwa: mikroemulsje niskozapachowe
-Klasyfikacja Indoor Air Quality: A
-Rozpuszczalnik: woda
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
-Czas efuzji UNI EN ISO 2431: 46"±3" Misa Iso n.3 przy 25
°C
-Konserwant antygrzybiczny UNI EN 15457: 0 = brak
rozwoju
-Wysychanie (25 °C i 65% wilgotności względnej):
dotykowe po 30-40 min.; do malowania po 2 godzinach.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Podłoża tynkowe, gipsowe i z płyt kartonowo-gipsowych:
- Upewnić się, że powierzchnia wysychała przez co
najmniej 28 dni.
- Sprawdzić stan. Powierzchnia musi być zwarta. W razie
konieczności wyrównać ją i wzmocnić, stosując w tym celu
odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity.
- W przypadku starej farby, usunąć fragmenty łuszczące
się i nie przylegające, natomiast liczne warstwy farb
wapiennych lub temperowych muszą być całkowicie
usunięte, zdrapując obficie zmoczoną powierzchnię lub za
pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego.

- We wnętrzu wyrównać nieregularności powierzchni i
wypełnić dziury, rysy, pęknięcia i zagłębienia za pomocą
TAMSTUCCO 9400006 lub TAMSTUCCO POLVERE
9410110 o STUCCOFACILE 9560019; zetrzeć
uzupełnienia i wypełnienia papierem ściernym.
- Wypełnić pęknięcia odpowiednimi szczeliwami.
- Wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160, lub
BETOMARC 9450150, lub RASOMARC 9500150, w
zależności od rodzaju podłoża.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych
zanieczyszczeń.
-Upewnić się, że powierzchnia jest dobrze wyschnięta i
nałożyć warstwę COMBAT FIX, według wskazań
dotyczących nakładania.
- Po co najmniej 2 godzinach przystąpić do nakładania
produktu wykończeniowego.
 
- Powierzchnie betonowe:
- Oczyścić szczotką powierzchnie i usunąć ewentualne
łuszczące się warstwy starych farb.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Usunąć źle przylegające części strukturalne cementu.
- Metalowe pręty zbrojenia wystające nad powierzchnią
muszą być dokładnie oczyszczone szczotką i pokryte
BETOXAN PRIMER 9490125 Zaczyn cementowy
pasywacyjny.
- Odnowić braki gruntem BETOXAN 400 lub BETOXAN
300 Malta antyskurczowa tiksotropowa wzmocniona
włóknem 9490140/0130; wykonać gładzenie końcowe
produktem BETOXAN 200 Grunt antyskurczowy
antykarbonatyzacyjny 9490120.
-Upewnić się, że powierzchnia jest dobrze wyschnięta i
nałożyć warstwę COMBAT FIX, według wskazań
dotyczących nakładania.
- Po co najmniej 2 godzinach przystąpić do nakładania
produktu wykończeniowego.
 
Powierzchnie z kamienia lub cegieł:
- Oczyścić powierzchnie z kurzu; przy występowaniu
patyny, skorup powierzchniowych, złuszczeń, itp.. wykonać
hydroczyszczenie, piaskowanie, mikropiaskowanie lub
czyszczenie chemiczne. Zaleca się wykonanie próby
wstępnej dla ustalenia najskuteczniejszej metody i rodzaju
czyszczenia.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię
środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek
do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Przy suchej powierzchni, przystąpić do nakładania 1-2
warstw utrwalacza COMBAT FIX, według wskazań
dotyczących nakładania.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
-Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
-Unikać nakładania przy występowaniu skroplin
powierzchniowych lub pod bezpośrednim działaniem
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promieni słonecznych.
-Narzędzia: pędzel, wałek.
-Ilość warstw: nakłada się 1-2 warstwy mokrym na mokre.
-Rozcieńczalnik: woda
-Rozcieńczenie: bardzo zróżnicowane, w zależności od
rodzaju i pochłaniania powierzchni.
.Na gips i karton-gips od 50 do 100%;
.Na tynk, wygładzacze płaszczowe, i przy starych,
kruszących się farbach od 100 do 200%
.Na beton od 200 do 300%
Odpowiednia ilość może być oceniana obserwując
formowanie się, na obrobionej powierzchni, opalizującej
patyny. Zbyt duże ilości mogą tworzyć zwartą warstwę,
która nie ułatwia przylegania kolejnych warstw farby, i
odwrotnie, nałożenie małej ilości utrwalacza utrudnia
nakładanie z konsekwencją wzrostu zużycia, zmniejszenia
zdolności przylegania powłoki i możliwego
nierównomiernego pochłaniania.
-Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po
użyciu.
-Orientacyjna wydajność: Powierzchnie tynkowe tradycyjne,
grunty modyfikowane z żywicami syntetycznymi, gips i
karton-gips: 15-18 m2/litr. Powierzchnie tynkowe na bazie
wapna lub wysokochłonne: 8-10 m2/litr. Zaleca się
wykonanie próby wstępnej na określonej powierzchni w
celu ustalenia zużycia.
 
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
 
Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/h: grunty utrwalające (baza wodna): 30 g/l (2010)
COMBAT FIX zawiera maks.: 1 g/l LZO (lotnych związków
organicznych)
 
Produkt stosować z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów BHP. Nie pozostawiać zużytych pojemników w
środowisku. Pozostałości produktu pozostawić do
wyschnięcia, a później traktować jak odpady specjalne. Nie
wyrzucać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków
wodnych i gleby. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz
karta charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
 
Utrwalacz mikronizowany antypleśniowy do użytku
wewnątrz/na zewnątrz Nakładanie, na powierzchnie
wcześniej przygotowane, utrwalacza antypleśniowego
COMBAT FIX kod 4430001, na bazie mikroemulsji o niskim
LZO, odpowiedniego do impregnacji powierzchni

ściennych, w ilościach określonych przez chłonność
powierzchni.
Dostawa i nałożenie materiału € ................. za m2.
 

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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