
ADITIV IGIENIZANT HIGH PERFORMANCE – SPECIFIC PENTRU TENCUIELI ȘI VOPSELE MURALE ANTI
MUCEGAI, ANTI ALGE, DE EXTERIOR

Cod 4810001

COMBAT HP

DESCRIERE
 
COMBAT HP este un produs special conceput pentru a fi
adăugat finisajelor murale anti mucegai și anti alge marca
San Marco utilizate pentru protecția suporturilor murale
externe.
Formula sa deosebită creează o acțiune sinergică cu
vopselele și învelișurile murale anti mucegai - anti alge,
potențându-le performanțele și garantându-le menținerea
aspectului estetic inițial. Se recomandă utilizarea acestuia
chiar și în condiții nefavorabile, cum ar fi spre exemplu
zone climatice deosebit de umede și ploioase, cu prezența
abundentă a sporilor de ciuperci, izolaţii termice cu
termosistem (inclusiv cu expunere critică). 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
COMBAT HP este destinat exclusiv utilizării în vopselele pe
bază de apă și tencuielile anti mucegai și anti alge pentru
exterioare.
Nu utilizați pe finisajele MARCOTHERM-SYL întrucât
acestea sunt deja aditivate. 
Nu se poate utiliza în produse care nu au protecție
împotriva mucegaiurilor și algelor.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Solvent: apă.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
- - - - -
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
-Agitați COMBAT HP înainte de a-l adăuga la produsul
pentru vopsit.
-Adăugați COMBAT HP în raport de 1 litru de aditiv la 25 kg
sau 15 L de vopsea sau tencuială decorativă.
-Curățarea instrumentelor de lucru se efectuează cu apă,
imediat după utilizare.
 
COLORAREA
 
- - - - -
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006 (Dir.
2004/42/CE)
 
Adăugarea produsului COMBAT HP în cantitățile prevăzute
modifică etichetarea de periculozitate a produsului la care

este adăugat.
Poate provoca reacție alergică cutanată. Toxic pentru
organismele acvatice, cu efecte de lungă durată. Produsul
trebuie să fie transportat, utilizat și depozitat conform
normelor în vigoare privind igiena și siguranța; după
utilizare nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, ci
lăsați să se usuce complet reziduurile și tratați-le ca deșeuri
speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa
tehnică a produsului. 
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
- - - - - 
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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