COMBAT 333
DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK PROTI PLESNIAM NA STENY
kód 4810333
POPIS
--------COMBAT 333 je špeciálny prípravný produkt na hygienu
stien, pôsobí proti plesniam a machom tým, že dlhodobo
bráni ich množeniu. Zachováva pôvodný estetický vzhľad
náterov nanesených na podklady v exteriéri a v interiéri.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodný na akýkoľvek typ stenového povrchu zamoreného
plesňami, hubami, machmi.
Vhodný aj na existujúce plastické maľby a nátery.

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.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Rozpúšťadlo: voda a protiplesňové látky
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02
kg/l.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30 min.;možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 2-3 hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
------NÁVOD NA POUŽITIE
Pri výskyte plesní alebo iných mikroorganizmov ošetriť
plochu s COMBAT 222; počkať aspoň 30 minút a umyť
vodou. V prípade potreby zásah opakovať. Počkať 2-3
hodiny a naniesť štetcom COMBAT 333. V prípade veľmi
zamorených povrchov ošetriť podklad niekoľkokrát, mokré
na mokré, tak, aby produkt prenikol do omietky.
Po aspoň 24 hodinách pokračovať so zvoleným cyklom
maľovania.
Produkt je pripravený na použitie.
Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
Približná výdatnosť: 8-10 m2/l na vrstvu.
ZAFARBENIE
----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
Nespadá do oblasti dekrétu 2004/42/CE
Dráždivý
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem;
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov
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