
ČISTIACI PROSTRIEDOK NA ČISTENIE POVRCHOV S PLESŇAMI A MACHMI

kód 4810222

COMBAT 222

POPIS
 
COMBAT 222 je produkt určený na čistenie povrchov
v interiéri a exteriéri pred maľbou. COMBAT 222 sa môže
používať na malé povrchy zamorené plesňami na
obnovenie ich pôvodného vzhľadu bez toho, aby bolo
potrebné znova ich natierať. V takomto prípade je potrebné
považovať účinok za dočasný.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na akýkoľvek typ stenového povrchu zamoreného
plesňami, hubami, machmi.
Vhodný aj na existujúce plastické maľby a nátery.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Zloženie: systém s vysokým obsahom aktívneho
chlóru,zmáčadiel, vody.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
-------
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Produkt sa nanáša štetcom a je takisto dostupný v balení
pre aplikáciu sprejom.
- Produkt je pripravený na použitie.
- Produkt sa aplikuje priamo na podklad, nechá sa pôsobiť
približne 30 minút, potom sa povrchy umyjú výdatne vodou.
- Pri výskyte veľkého množstva plesní a machov opakovať
ošetrenie niekoľkokrát až do úplného ošetrenia povrchov.
- 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.
Uchovávať nádobu v chlade; uchovávanie produktu pri
vysokých teplotách môže spôsobiť nafúknutie obalu, preto
v takomto prípade dávajte pozor pri otváraní balenia
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Dráždivý
- pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn,
- dráždi oči a pokožku,
- uchovávať mimo dosahu detí,
- uchovávať ďaleko od potravín alebo krmiva a od nápojov,
- zabrániť kontaktu s očami,
- používať vhodné rukavice,

- v prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal
alebo štítok,
- v prípade nedostatočného vetrania používať vhodnú
dýchaciu masku.
Obsahuje: chlórnan sodný
Pozor!Nepoužívať v kombinácii s inými produktmi. Môžu sa
tvoriť nebezpečné plyny (chlór). Označenie štítkom
nebezpečenstva v zmysle smerníc 67/548/EHS a
1999/45/ES v znení neskorších predpisov. Tento produkt
sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných
hygienických a bezpečnostných noriem; po použití
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Čistiaci prostriedok na čistenie povrchov s plesňami
a machmi. Aplikácia, na povrchy s výskytom plesní,
čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222, na báze
oxidačných prísad, vhodného na čistenie stien pred
maľovaním.
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO 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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