COMBAT 222
DETERGENT PENTRU CURĂŢAREA SUPRAFEŢELOR CU MUCEGAI ŞI ALGE
cod 4810222
DESCRIERE

-Compoziţie: sistem cu conţinut înalt de clor activ, cu
substanţe de udare, apă.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l.

- în contact cu acizi eliberează gaz toxic.
- iritant pentru ochi şi piele.
- a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- a se păstra la distanţă de alimente, mâncare pentru
animale sau băuturi.
- evitaţi contactul cu ochii.
- utilizaţi mănuşi adecvate.
- în caz de înghiţire consultaţi imediat medicul,
prezentându-i recipientul sau eticheta
- în cazul unei ventilaţii insuficiente, utilizaţi un aparat
respiratoriu adecvat.
Conţine: hipoclorit de sodiu
Atenţie! Nu utilizaţi în combinaţie cu alte produse. Se pot
forma gaze periculoase (clor).
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE
şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi
resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

REZUMAT DE CAPITOL

-----

Detergent pentru curăţarea suprafeţelor cu mucegai şi alge.
Pe suprafeţe cu mucegai se aplică detergentul COMBAT
222 cod 4810222, pe bază de aditivi oxidanţi, adecvat
pentru curăţarea pereţilor înainte de zugrăvire.

COMBAT 222 este un produs special conceput pentru
curăţarea suprafeţelor interioare şi exterioare înainte de
zugrăvire.
COMBAT 222 poate fi utilizat pe suprafeţe mici infestate de
mucegai, pentru restabilirea aspectului lor original, fără a
recurge la rezugrăvirea acestora. În acest caz, efectul este
temporar.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe orice tip de suprafaţă murală infestată de
mucegai, ciuperci, alge.
Poate fi aplicat chiar şi pe vopsele şi învelişuri plastice
existente.
CARACTERISTICI TEHNICE

INDICAŢII PENTRU APLICARE
- Produsul poate fi aplicat cu pensula, fiind de asemenea
disponibil ambalat în tub de spray pentru aplicarea prin
pulverizare.
- Produsul este pregătit pentru utilizare.
- produsul se aplică direct pe suport, se lasă să acţioneze
timp de circa 30 minute, după care se spală suprafaţa cu
apă din abundenţă.
- În prezenţa unor cantităţi considerabile de mucegai şi
alge, repetaţi tratamentul de mai multe ori până la
asanarea completă a suprafeţei.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

COLORAREA
----DEPOZITAREA
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..
Păstraţi recipientul în mediu rece; păstrarea produsului la
temperaturi ridicate poate provoca umflarea ambalajului. În
acest caz, deschideţi ambalajul cu grijă.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
Iritant
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