
VYSOCE ÚČINNÁ SANITÁRNÍ PŘÍMĚS – URČENÁ PRO EXTERIÉROVÉ OMÍTKY A NÁTĚRY S OCHRANNÝM
ÚČINKEM PROTI PLÍSNI A PROTI ŘASÁM

Cod. 4810001

COMBAT HP

POPIS
 
COMBAT HP je produkt vytvořený speciálně jako příměs
do protiplísňových a protiřasových omítek značky San
Marco používaných pro ochranu exteriérových nástěnných
podkladů. 
Specifické složení tohoto výrobku vytváří synergii při použití
nástěnných nátěrů a omítek s protiplísňovými a
protiřasovými účinky, čímž se jejich působení násobí a
zaručuje zachování původní estetické podoby.
Doporučujeme jeho použití rovněž v nepříznivých
podmínkách jako jsou mimořádně vlhké a deštnaté
klimatické oblasti, přítomnost velkého množství houbových
výtrusů a plášťové termické ochrany (i při vystavení
kritickým hodnotám).
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Použití výrobku COMBAT HP je určeno výhradně pro barvy
ředěné vodou a protiplísňové a protiřasové omítky pro
exteriéry.
Nepoužívejte na omítky MARCOTHERM-SYL neboť jsou
již specificky připraveny.
Nepoužívejte na výrobky, které neobsahují ochranu proti
plísním a řasám.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Ředidlo: voda.
-Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
- - - - -
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
-Před přidáním do nátěru produktem řádně zatřepejte.
-Přidávejte COMBAT HP v poměru 1 litr produktu na 25 kg
nebo 15 l barvy nebo nástěnné omítky.
-Pracovní nástroje je třeba očistit vodou okamžitě po
dokončení práce.
 
ZABARVENÍ
 
- - - - -
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C 
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C 
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Nespadá do kompetence zákonného opatření 161/2006
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES).
 
Přidáním produktu COMBAT HP v předepsaných
množstvích se změní na etiketě vyznačené bezpečnostní

vlastnosti výrobku, do kterého bude přidán.
Může způsobit alergieckou reakci na pokožce. Má
dlouhodobě jedovatý dopad na vodní organismy.
Produkt musí být dopravován, používán a uskladněn podle
platných hygienických a bezpečnostních předpisů. Po
použití nevyhazujte obal do přírody, zbytky produktu nechte
perfektně zaschnout a potom s nimi zacházejte jako se
zvláštním odpadem. Podrobnější informace si můžete
vyhledat v technickém listu.
 
HESLO TEXTU
 
- - - - - 
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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