
DEZINFEKČNÁ PRÍSADA PROTI PLESNIAM, MACHOM PRE STENOVÉ INTERIÉROVÉ FARBY

kód 4810444

COMBAT 444

POPIS
 
COMBAT 444 je protiplesňová prísada, ktorá sa pridáva do
tradičných, vodou riediteľných interiérových farieb, aby
poskytla účinný dezinfekčný účinok, schopný dlhodobo
zachovať pôvodný estetický vzhľad aplikovanej maľby.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
COMBAT 444 je určený pre vodou riediteľné farby na steny
v interiéri, keď chceme zabezpečiť vynikajúce hygienické
podmienky pri výskyte vlhkosti alebo pri nedostatočnom
vetraní v prostrediach, ako sú kuchyne, kúpeľne, jedálne
a iné priestory.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Rozpúšťadlo: voda.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,98 ± 0,05
kg/l.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
-------
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Premiešať produkt pred jeho pridaním do farby.
- Pridávať COMBAT 444 v pomere 0,250 litra prísady do 25
kg alebo 15 l vodou riediteľnej farby. Pri menších
veľkostiach dávkovať 15 ml prísady na liter farby, alebo 10
ml prísady na kg produktu záverečnej úpravy.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
 
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
 
HESLO TEXTU
 
--------

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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