COMBAT 222
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZAATAKOWANYCH PRZEZ PLEŚŃ I ALGI
kod 4810222
OPIS
COMBAT 222 jest specjalnym produktem przeznaczonym
do czyszczenia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
przed ich malowaniem.
COMBAT 222 może być stosowany na niewielkich
powierzchniach zaatakowanych przez pleśń w celu
przywrócenia ich oryginalnego wyglądu, bez konieczności
ponownego malowania. W takim przypadku efekt działania
produktu nie będzie trwały.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Produkt może być nakładany na wszelkiego rodzaju
powierzchnie ścienne zaatakowane przez pleśń, grzyby,
algi.
Może być nakładany również na istniejące farby i powłoki
plastyczne.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
-Skład: system o wysokiej zawartości aktywnego chloru,
surfaktanty, woda.
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
----WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
- Produkt może być nakładany pędzlem, ponadto jest
dostępny w opakowaniach typu spray.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Produkt nakłada się bezpośrednio na podłoże i
pozostawia się go na około 30 minut, następnie należy
przemyć powierzchnię dużą ilością wody.
- W przypadku dużej ilości pleśni i alg powtórzyć procedurę
nakładania kilka razy, aż do całkowitego oczyszczenia
powierzchni.
- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna wydajność: 8-10 m2/l na warstwę.

Niebezpieczeństwo. Zawiera: PODCHLORYN SODOWY.
H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje
poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH031 W
kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH206
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może
wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany
przy
przestrzeganiu
obowiązujących
przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie
zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie
wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady
specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
Środek do czyszczenia powierzchni zaatakowanych przez
pleśń i algi.
Nałożenie na powierzchnie zaatakowane przez pleśń
środka czyszczącego COMBAT 222 kod 4810222, na bazie
dodatków utleniających, przeznaczonego do czyszczenia
ścian przed malowaniem.

Firma COLORIFICIO SAN MARCO gwarantuje, że informacje
zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie
ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów.
Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest
odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i
zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

BARWIENIE
----MAGAZYNOWANIE
Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C
Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
Przechowywać pojemnik w chłodnym miejscu; składowanie
produktu w wysokiej temperaturze może spowodować
wybrzuszenie opakowania, w takim przypadku należy
zachować ostrożność przy otwieraniu pojemnika.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Nie wchodzi w zakres dyrektywy 2004/42/WE.
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