COMBAT 333
IGIENIZATOR ANTIMUCEGAI PENTRU PERETI
cod 4810333
DESCRIERE
COMBAT 333 este un produs conceput special pentru igiena
peretilor, actioneaza împotriva mucegaiului si algelor,
împiedicând proliferarea acestora în timp. Mentine aspectul
estetic original al vopselelor aplicate pe suporturi exterioare si
interioare.
INDICATIIDE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe orice tip de suprafata murala infestata cu
mucegai, ciuperci, alge.
Poate fi aplicat si pe vopselele sau învelisurile plastice existente.

Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea.
Iritant pentru ochi si piele.
A nu se lasa la îndemâna copiilor.
Evitati contactul cu pielea.
În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
Contine:
2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE
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.

CARACTERISTICI TEHNICE
REZUMAT DE CAPITOL
-Solvent: apa si substante antimucegai
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.02 kg/l.
-Uscare (la 25 °C si 65 % U.R.): superficiala în 30 min; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 2-3 ore.
PREGATIREASUPORTULUI
----INDICATIIPENTRU APLICARE
În prezenta mucegaiului sau altor microorganisme tratati
suprafata cu COMBAT 222; asteptati cel putin 30 de minute si
spalati cu apa. Daca este necesar repetati interventia.
Asteptati 2-3 ore si aplicati cu pensula COMBAT 333.
În cazul suprafetelor foarte infestate tratati suportul de mai multe
ori, umed pe umed, pentru ca produsul sa penetreze tencuiala.
Dupa cel putin 24 de ore treceti la aplicarea ciclului de zugravire
ales.
Produsul este pregatit pentru utilizare.
Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa
.
Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat.

-----

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.

COLORAREA
----DEPOZITAREA
Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.
INDICATIIDE SIGURANTA
Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Iritant

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

1/1

COMBAT 333 - v.2009-03-18

