
COMBAT 555
CONSERVANT ANTIFUNGIC PENTRU LEMN

cod 4810555

DESCRIERE

COMBAT 555 este un produs pe baza de apa cu spectru larg,
care igienizeaza si protejeaza lemnul de mucegai, alge si
ciupercile care produc albastrirea, responsabile pentru culoarea
gri capatata de lemn în timp.
Utilizat în mod concentrat, COMBAT 555 trateaza lemnul
degradat, eliminând depunerile de mucegai, alge si ciuperci.
Utilizat diluat, COMBAT 555 protejeaza lemnul de formarea
mucegaiului, algelor si ciupercilor care produc albastrirea.

INDICATIIDE UTILIZARE

Obiecte interioare si exterioare din lemn.
POATE FI LACUIT ULTERIOR cu produse de finisare pentru
lemn diluabile în apa sau pe baza de solvent.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Principiu activ: fungicid
-Solvent: apa.
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.

PREGATIREASUPORTULUI

În prezenta unor cantitati considerabile de mucegai sau alge se
recomanda un tratament cu COMBAT 222 cod 4810222
detergent pentru curatarea suprafetelor cu colonii de mucegai si
alge. Lasati sa actioneze timp de circa 30 minute, dupa care
spalati cu apa din abundenta.
Pe suportul uscat tratati suprafata cu COMBAT 555.

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Suport uscat.
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Este posibila interventia prin întinderea produsului de mai
multe ori.
- Unelte: pensula
- Dilutie:
Pentru conservare: diluati cu 100% apa.
Pentru igienizare: pregatit pentru utilizare.
- Agitati produsul înainte de utilizare.
- Aplicati direct pe suport.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu apa, imediat dupa
utilizare.
- Nr. straturi: 1. Daca este necesar, poate fi aplicat în mai multe
straturi succesive.
- Consum indicativ: circa 10 m2/l, variaza foarte mult în functie
de utilizare. Se recomanda efectuarea unor teste preliminare.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 1 an

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
-nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
-evitati contactul cu pielea.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate si
protejati-va ochii si fata.
-în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
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.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -
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