
VASKEMIDDEL MOD ALGER OG SKIMMEL TIL UDE- OG INDENDØRS BRUG

varenr. 4810222

COMBAT 222

BESKRIVELSE
 
COMBAT 222 er et rengøringsprodukt til både ude- og
indendørs brug. Produktets specielle formel gør det perfekt
til afrensning af overflader angrebet af skimmel, mug eller
alger, før den genmales, pudses eller lignende.
Ved små angreb kan COMBAT 222 rense overfladen så
godt, at genmaling el lign. ikke er nødvendig.
 
BRUGSANVISNING
 
COMBAT 222 kan påføres enhver overflade angrebet af
mug, svamp og alger.
Produktet kan også anvendes på eksisterende maling og
plast-overflader.
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 
Komposition: højaktivt klorholdig system
Befugtningsmidler: vand
Masse volumen: UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l.
 
FORBEREDELSE AF OVERFLADEN
 
_ _ _ _ _ _
 
 
PÅFØRINGSVEJLEDNING
 
Produktet kan påføres med pensel, men er også
tilgængelig til påføring med spray.
Produktet er klar til brug.
Produktet påføres direkte på overfladen.
Lad produktet virke i ca. 30 minutter, vask derefter
overfladen grundigt med vand.
Hvor der er forekomst af mug og alger i svær grad, gentag
behandlingen flere gange, indtil overfladen er fuldstændig
restaureret.
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Vejl. rækkeevne: 8-10 m²/l pr. behandling
 
INDFARVNING
 
Ikke muligt
 
OPBEVARING
 
Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato
ved opbevaring i uåbnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.
 
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
 
Dir. 2004/42/EF ikke relevant
 
Produktet kan give irritation i luftveje. Hold produktet fra
kontakt med føde og drikkevarer. 
Skadelig for organismer der lever i vand. Kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljø.
Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i

henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.
Hav altid et godt ventileret arbejdsmiljø og brug altid
handsker under brugen af produktet.
kan give overfølsomhed ved hudkontakt.Hvis produktet
kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt
vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring
altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs
sikkerhedsdatablad for yderligere information.
 
SPECIFIKATION
 
Påføring på overflader berørt af mug, skimmel, alger.
COMBAT 222 (varenr. 4810222) rengøringsmiddel med en
base af oxidativ
tilsætningsstof, der er egnet til rengøring af vægge før
maling.
 

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad
er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt
erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede
resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder
er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets
egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle
tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til
Technical Service på +39 041 4569322.
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