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kód 481001

COMBAT HP

POPIS
 
COMBAT HP je produkt vytvorený špeciálne ako prísada
do nástenných záverečných úprav s účinkom proti
plesniam a riasam značky San Marco, používaných na
ochranu vonkajších múrov. 
Jej špeciálne zloženie spolupôsobí s nástennými maľbami
a nátermi s účinkom proti plesni a riasam, čím posilňuje ich
vlastnosti a zaručuje zachovanie ich pôvodného
estetického vzhľadu. Odporúčame jej použitie aj v
nepriaznivých podmienkach, ako sú napríklad zvlášť vlhké
a daždivé klimatické oblasti, hojný výskyt hubových spór,
plášťové tepelné obklady (aj s kritickou expozíciou).
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Použitie COMBAT HP je výlučne určené pre vodou
riediteľné farby a nátery s účinkom proti plesniam a riasam
v exteriéri.
Nepoužívajte na záverečné úpravy MARCOTHERM-SYL,
pretože tie už majú špeciálne vlastnosti.
Nevhodné pre produkty bez ochrany proti plesniam a
riasam.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Rozpúšťadlo: voda.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05
kg/l.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
- - - - -
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Premiešať produkt pred jeho pridaním do farby.
- Pridávať COMBAT HP v pomere 1 liter prísady do 25 kg
alebo 15 l farby alebo nástenného náteru.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
 
ZAFARBENIE
 
- - - - -
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
(Smernica 2004/42/ES)
 
Pridávanie COMBAT HP v stanovených množstvách mení
označenie nebezpečenstva produktu, do ktorého sa
pridáva.
Môže spôsobiť kožnú alergickú reakciu. Toxický pre vodné
organizmy, s dlhodobými účinkami.

Produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa
platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití
nevyhadzovať obaly do životného prostredia, nechať zvyšky
úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
- - - - - 
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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