
VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA NA ZAKRÝVANIE ŠKVŔN S VYSOKOU UMÝVATEĽNOSŤOU, BEZ ZÁPACHU, PRE
INTERIÉRY

kód 4460229

FUMEX 2 FINITURA

POPIS
 
FUMEX 2 FINITURA je vodou riediteľný náter pre interiéry
s matným, zamatovým vzhľadom, špeciálne vytvorený na
doplnenie systému FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2
FINITURA, určený na natieranie stien so škvrnami
tvorenými: nikotínom, kávou, rastlinnými tukmi (fritovacie
oleje), vínom, fixkami, atramentom, sadzami atď.
Kvôli jednoduchosti použitia, vynikajúcej priľnavosti,
vysokej odolnosti na umývanie a rýchlosti zákroku FUMEX
2 FINITURA je predovšetkým určený na natieranie
verejných priestorov, barov, pizzerií atď. Vďaka takisto
nízkemu zachytávaniu nečistôt a účinnému efektu
blokovania škvŕn FUMEX 2 FINITURA blokuje a bráni
vystupovaniu škvŕn na povrchoch, ktoré sú najviac
vystavené usadzovaniu nečistôt (napr. blízko kávomatu,
pece, radiátorov atď..)
FUMEX 2 FINITURA vytvára záverečné úpravy s nízkym
zachytávaním nečistôt, vysokou krycou schopnosťou,
dobrou priedušnosťou, vynikajúcou odolnosťou na
umývanie, čistenie a dezinfikovanie, bez zanechávania
zápachu.
Účinnosť systému proti škvrnám prebieha prostredníctvom
spojeného použitia dvoch produktov: FUMEX 1 PRIMER na
prípravu základu a FUMEX 2 FINITURA na záverečnú
úpravu.
Vhodný pre použitie na steny až do užitočnej výšky,
dostupné pri bežných činnostiach čistenia, miestností buď
v priemyselnom prostredí alebo v hoteloch, reštauráciách,
pekárňach, jedálňach a okolí, v interiéri. S prímesou
Combat 444 kód 4810444 je vhodný aj na stropy a steny
s užitočnou výškou, ktoré sa nedajú dosiahnuť pri bežných
zákrokoch čistenia.
FUMEX 2 FINITURA vyhovuje Legislatívnemu dekrétu č.
155 z 26. mája 1997, ktorý vykonáva smernice 93/43/EHS
a 96/3/EHS v oblasti „správnej hygienickej praxe
v potravinárskom sektore“.
Leg. dekr. nestanovuje používanie produktov zhodných
s normou UNI 11021:2002 pre natieranie prostredia, kde sa
vykonáva skladovanie/manipulácia už zabalených potravín.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na:
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy,
suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť. Povrchy sa vhodne pripravia podľa
pokynov odseku RÍPRAVA PODKLADU.
Nepoužívať na čerstvé podklady.
FUMEX 2 FINITURA nie je vhodný na natieranie nádrží
alebo kontajnerov s tekutými potravinami (voda, pivo, víno
atď...).
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: Kopolymér modifikovaných syntetických
živíc vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,03 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 24000 ± 4000 cps pri

25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813: < 5, veľmi matný
- Odolnosť na mokrý oter UNI 10560: >5000 cyklov,
vynikajúca
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách.
-*Zadržiavanie nečistoty UNI 10792: DL=1,50 veľmi nízka
-*Krycia schopnosť UNI ISO 6504-1: 99,68%
-*Vydávanie zápachu: nula
- *Odolnosť na mokrý oter UNI 10560: >5000 cyklov,
vynikajúca
-*Odolnosť na jednotlivé pracie prostriedky UNI EN ISO
2812-1: žiadna zmena
-*Odolnosť na dezinfekčné prostriedky UNI EN ISO 2812-
1: žiadna zmena
-*Odolnosť na pleseň: 0 = žiadny vývoj (s pridaním 1 %
COMBAT 444 kód 4810444.
*Skúšobný protokol č. 163/L z 18.10.2005 vydala 
GFC CHIMICA z Ferrara podľa Normy UNI
11021:2002.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V
prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou
špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom
COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom
COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať
do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód
4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania
prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne
odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania.
- Vyrovnať nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny,
pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110.
Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty;
odstrániť prach.
- Skontrolovať, či je podklad riadne suchý a naniesť jednu
vrstvu FUMEX 1 PRIMER, vodový stenový fixačný
prostriedok na blokovanie škvŕn, zriedený 10-15 % vodou.
- Naniesť FUMEX 2 FINITURA, pričom zachovať časové
intervaly medzi nátermi aspoň 4 hodiny (pri 25 °C a 65%
relatívnej vlhkosti) alebo nanášať vždy na dobre vyschnutý
základ podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.
*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo
závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou
predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný
technický list).
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Náradie: štetec, valček.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.
- Riedenie: pripravený na použitie alebo zriediť vodou max.
10 %.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
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- Nenanášať pri relatívnej vlhkosti prostredia >80 %
a pri vlhkosti podkladu >10 % a pri teplotách prostredia
a/alebo podkladu nižších ako +5 °C a vyšších ako +35 °C.
- Na dosiahnutie maximálneho krytia škvŕn je nutné naniesť
druhú vrstvu, keď je prvý náter úplne suchý; nízke teploty
a vysoká vlhkosť citeľne predlžujú časy čakania na
nanesenie ďalšieho náteru.
- Približná výdatnosť: 14-16 m2/l na vrstvu a vzťahuje sa na
hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť
skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom
podklade.
 
ZAFARBENIE
 
Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou Tónovacieho
systému Marcromie. Produkt je navyše možné prifarbiť
farbivami COLORADO séria 548 v tonalite svetlých
odtieňov.
Pri používaní rôznych výrob sa odporúča zmiešať
navzájom jednotlivé výroby, aby sa zabránilo miernym
rozdielom v tónovaní.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C 
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. I: jednozložkové nátery s vysokou výkonnosťou (na
báze vody): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 
FUMEX 2 Obsahuje max.: 140 g/l VOC
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov.
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo
dosahu detí. Používať iba na dobre vetranom mieste.
V prípade kontaktu s očami okamžite vymývať veľkým
množstvom vody. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a
ukázať mu obal alebo štítok. Nezahadzovať zvyšky do
kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Vodou riediteľná farba na zakrývanie škvŕn s vysokou
umývateľnosťou, bez zápachu, vhodná pre prostredia, kde
sa vyrábajú, manipulujú, skladujú alebo konzumujú
potravinárske výrobky pre ľudskú spotrebu.
Na ochranu a dekoráciu stien až do užitočnej výšky,
dostupných pri bežných činnostiach čistenia. Pri primiešaní
COMBAT 444 kód 4810444 je vhodný aj na dekoráciu
a ochranu stropov a stien s užitočnou výškou, ktoré sa
nedajú dosiahnuť pri bežných činnostiach čistenia.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodového náteru
na zakrytie škvŕn FUMEX 2 FINITURA, na báze

 

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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