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TECHNICKÝ LIST
biocídny prípravok na zamedzenie tvorby
rias a plesní na povrchu náteru
SANAFIX PLUS
JK 246 162 63
PN 112 656 16

Popis

Vodná suspenzia biocídnych látok, ktorá sa používa ako prísada do maliarskych farieb na zamedzenie rastu plesní a rias na povrchu náteru.

Použitie

Sanafix plus sa používa ako dodatočná prísada do náterových látok na steny v exteriéri a interiéri ako preventívna ochrana náteru pred riasami a
plesňami. Doporučuje sa pridávať do farby iba v prípade, že steny sú vystavené zvýšenému riziku tvorby rias alebo plesní, napr. blízkosť vodnej
plochy, lesného porastu, extrémnym poveternostným podmienkam alebo povrch stien bol už intenzívne kontaminovaný mikroorganizmami.

Prostriedok nie je určený na likvidáciu už existujúceho
mikrobiologického napadnutia podkladu.
Dávkovanie 5 – 10 ml na 1 l farby.

Farebný odtieň

Vyrába sa ako bezfarebný

Riedidlo
Neriedi sa

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávanom stave
vzhľad

mliečne sfarbená disperzia

pH

6-8

Doporučený stav podkladu:
suchý, čistý, zbavený rias a plesní
podľa doporučenia pre konkrétny typ farby

Pokyny k aplikácii:
Sanafix plus v obale pred použitím premiešame potrasením a doporučené množstvo dobre zamiešame do farby. Prídavok
biocídu neovplyvní úžitkové ani aplikačné vlastnosti farby.
Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím.
Farba nie je určená na nátery plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na nátery
detského nábytku a hračiek.

Balenie
100ml

Záručná doba a podmienky skladovania:

24 mesiacov od dátumu výroby.
Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.
Skladovať v pôvodných , dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený mrazu alebo
priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti
V tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov

Bezpečnosť a hygiena pri práci
Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi
CHEMOLAK, a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Telefón: ++421 33 5560111
Fax:++421 33 5560636
www.chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných
skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a
podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

