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COMBATEȚI MUCEGAIUL
cu SISTEMUL COMBAT
Prezența mucegaiului nu este doar o problemă
estetică a casei, ci reprezintă un risc pentru
sănătate: poate provoca iritații neplăcute, mai ales
la persoanele sensibile cum sunt copiii, alergicii,
astmaticii sau bătrânii.
Eliminarea mucegaiului înseamnă să mențineți casa
sănătoasă și să îmbunătățiți calitatea vieții.
Prevenirea mucegaiului este posibilă: se recomandă
aerisirea frecventă a camerelor pentru a asigura un
schimb de aer adecvat și a scădea
umiditatea, în special în băi și
bucătării. Se recomandă, dacă
este posibil, să evitați să uscați
rufele în interiorul locuinței.
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ÎNDEPĂRTAȚI MUCEGAIUL CU COMBAT 222 - DETERGENT
PENTRU CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR AFECTATE DE
MUCEGAIURI ȘI ALGE
Aplicați produsul direct pe suport, lăsați să acționeze
timp de circa 30 de minute, apoi spălați suprafețele cu
apă din abundență. Repetați tratamentul de mai multe
ori până la igienizarea completă a suprafețelor.
Combat 222 poate fi utilizat și pe suprafețe mici
infestate cu mucegai pentru restaurarea aspectului lor
inițial, fără să fie necesară revopsirea.

COMBAT 222
• Utilizabil și pe vopsele și învelișuri plastice existente.
• Disponibil în ambalaje pentru aplicare cu spray sau în
varianta de aplicare cu pensula.
• Produsul este gata pentru utilizare. Se aplică direct
pe suport, lăsându-l să acționeze timp de circa 30 de
minute.
După aceea, spălați suprafețele cu apă din
abundență.
• Randament indicativ: 8-10 m2/l pe strat.
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PREVENIȚI ȘI BLOCAȚI REAPARIȚIA MUCEGAIULUI CU COMBAT
333 – IGIENIZANT ANTI MUCEGAI PENTRU PEREȚI
Așteptați 2-3 ore de la faza 1. Aplicați cu pensula
produsul COMBAT 333. Produsul este gata pentru
utilizare.
În cazul suprafețelor foarte infestate, tratați de mai multe
ori suportul, ud pe ud, astfel încât produsul să pătrundă
în tencuială.

COMBAT 333
pătrunde în suport și previne ca sporii să prolifereze
înăuntrul acestuia.
• Utilizabil și pe vopsele și învelișuri plastice existente.
• Randament indicativ: 8-10 m2/l pe strat.
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VOPSIȚI ȘI PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA FORMĂRII
MUCEGAIULUI
După cel puțin 24 de ore de la faza 2, efectuați vopsirea;
este necesar să utilizați un finisaj care să împiedice
formarea mucegaiului grație aditivilor speciali.
În funcție de diversele cerințe, este posibil să alegeți
între vopselele pe bază de apă specifice anti mucegai
din linia COMBAT:

SUPERCONFORT: Vopsea pe bază de apă, anti
condens, termoizolantă, transpirantă, anti mucegai
pentru interioare
COMBAT 6000: Vopsea acrilică pe bază de apă, super
lavabilă, igienizantă, anti mucegai
COMBAT 999 EW: Vopsea lavabilă pe bază de apă
igienizantă anti mucegai pentru interioare opacă –
uniformizantă – cu uscare rapidă
COMBAT 777: Vopsea pe bază de apă, transpirantă,
igienizantă, anti mucegai pentru interioare
Sau utilizați orice vopsea pe bază de apă tradițională
pentru interioare la care adăugați COMBAT 444 - un
aditiv igienizant anti mucegai care protejează pereții de
atacurile fungilor.

PETRU EXTERIOARE
SOLUȚII ANTI MUCEGAI PENTRU EXTERIOARE
Pe lângă diversele învelișuri și vopsele pentru exterioare,
dotate deja cu putere anti mucegai, orice vopsea sau
înveliș dobândește putere anti mucegaiuri și anti alge
dacă i se adaug COMBAT 111
Este un aditiv igienizant anti mucegaiuri, anti alge,
pentru vopsele murale de exterior, formulat pentru
a fi adăugat produselor utilizate în mod tradițional
pentru vopsirea suporturilor
murale exterioare. Are o acțiune
igienizantă eficace, în măsură să
mențină aspectul estetic inițial
al vopselei, protejând-o de
formarea de mucegaiuri și alge.
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Pentru igienizarea pereților
afectați de mucegai provocat de
condensul superficial puternic,
variații termice și izolare slabă
(colțuri din băi, bucătării, pivnițe,
zone din spatele dulapurilor, etc.)

SUPERCONFORT
Vopsea pe bază de apă, anti condens, termoizolantă,
transpirantă, anti mucegai pentru interioare
Este o vopsea transpirantă, anti condens, atermică;
prezența unor microsfere goale la interior din sticlă 3M
îmbunătățește izolația termică a pereților, ajutând la
evitarea formării de condens provocat de diferența de
temperatură dintre aer și perete.
• Rezistență la mucegai UNI EN 15457:
0 = nicio dezvoltare
• Produsul trebuie aplicat în 2 sau mai multe straturi.
Cu cât mai mare este grosimea stratului, cu atât mai
bună este izolația termică.
• Pentru a nu pierde efectul anti condens, nu vopsiți
peste acesta cu produse tradiționale.
• Randament indicativ: 6 m2/l pe strat.

Pentru spații din casă cu probleme
de mucegai de amploare ridicată.
Protejați împotriva reapariției
acestuia

Nouta 2016

COMBAT 6000
Vopsea lavabilă pe bază de apă igienizantă anti mucegai
pentru interioare opacă – uniformizantă – cu uscare rapidă
O nouă tehnologie a formulei pe bază de polimeri
modificați care permite un timp scurt de uscare pentru
o utilizare rapidă a spațiilor de locuit. Vopsea pe bază
de apă, cu putere mare de acoperire și de mascare a
imperfecțiunilor. Ușor de aplicat, pentru finisaje opace și
uniforme. Cu conținut scăzut de compuși organici volatili.
• Rezistenţă la spălare UNI 10560: >3000 cicluri, rezistent
• Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 3
• Rezistență la mucegai UNI EN 15457:
0 = nicio dezvoltare
• Produsul trebuie aplicat în cel puțin 2 straturi
• Randament indicativ: 9-12 m2/l per strat
• Uscare: superficială în 1 oră; poate fi acoperit cu
straturi ulterioare după 4 ore.
Certificate: VOC-FORMALDEIDE

Pentru spații din casă cu
probleme de mucegai și
umiditate ridicată (băi,
bucătării și încăperi umede)
ÎNAINTEA

DUPĂ

COMBAT 999 EW
Vopsea pe bază de apă, transpirantă, igienizantă, anti
mucegai, pentru interioare – luminozitate ridicată
Este o vopsea pe bază de apă, transpirantă, potrivită
îndeosebi pentru spațiile interioare supuse unui
nivel ridicat de umiditate în aer și predispuse formării
mucegaiurilor. Realizează finisaje deosebit de albe, cu
aspect opac și uniform.
• Rezistență la mucegai UNI EN 15457:
0 = nicio dezvoltare.
• Produsul trebuie aplicat în cel puțin 2 straturi.
• Randament indicativ: 9-12 m2/l.

Pentru spații din casă cu
probleme de mucegai de
amploare medie.

COMBAT 777
Vopsea pe bază de apă, transpirantă, igienizantă, anti
mucegai, pentru interioare
Este o vopsea transpirantă opacă, care permite
păstrarea îndelungată a aspectului inițial al suportului,
datorită acțiunii sale igienizante. Produsul este foarte
transpirant și are o putere bună de acoperire.
• Rezistență la mucegai UNI EN 15457:
0 = nicio dezvoltare.
• Produsul trebuie aplicat în 2 sau mai multe straturi.
• Randament indicativ: 7-8 m2/l pe strat.
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