COMBAT 222
DETERGENT PENTRU CURATAREA SUPRAFETELOR CU MUCEGAI SI ALGE
cod 4810222
DESCRIERE

INDICATIIDE SIGURANTA

COMBAT 222 este un produs special conceput pentru curatarea
suprafetelor interioare si exterioare înainte de zugravire.
COMBAT 222 poate fi utilizat pe suprafete mici infestate de
mucegai, pentru restabilirea aspectului lor original, fara a
recurge la rezugravirea acestora. În acest caz, efectul este
temporar.

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Iritant
- în contact cu acizi elibereaza gaz toxic.
- iritant pentru ochi si piele.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- a se pastra la distanta de alimente, mâncare pentru animale sau
bauturi.
- evitati contactul cu ochii.
- utilizati manusi adecvate.
- în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta
- în cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat
respiratoriu adecvat.
Contine: hipoclorit de sodiu
Atentie! Nu utilizati în combinatie cu alte produse. Se pot forma
gaze periculoase (clor).
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

INDICATIIDE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe orice tip de suprafata murala infestata de
mucegai, ciuperci, alge.
Poate fi aplicat chiar si pe vopsele si învelisuri plastice existente.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Principiu activ: sistem cu continut ridicat de clor activ
-Solvent: apa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l.
PREGATIREASUPORTULUI
----INDICATIIPENTRU APLICARE

REZUMAT DE CAPITOL
- Produsul poate fi aplicat cu pensula, fiind de asemenea
disponibil ambalat în tub de spray pentru aplicarea prin
pulverizare.
- Produsul este pregatit pentru utilizare.
- produsul se aplica direct pe suport, se lasa sa actioneze timp de
circa 30 minute, dupa care se spala suprafata cu apa din
abundenta.
- În prezenta unor cantitati considerabile de mucegai si alge,
repetati tratamentul de mai multe ori pâna la asanarea completa a
suprafetei.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat.
COLORAREA

Detergent pentru curatarea suprafetelor cu mucegai si alge.
Pe suprafete cu mucegai se aplica detergentul COMBAT 222
cod 4810222, pe baza de aditivi oxidanti, adecvat pentru
curatarea peretilor înainte de zugravire.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta
sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania
nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea
acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam
întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta
anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare
contactatiServiciul de Asistenta
Tehnica.

----DEPOZITAREA
Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.
Pastrati recipientul în mediu rece; pastrarea produsului la
temperaturi ridicate poate provoca umflarea ambalajului. În
acest caz, deschideti ambalajul cu grija.
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