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Datum revize: 12.02.2016

Biocidní čistící přípravek na likvidaci řas a plísní na stěnách

SANACLEAN
JK 246 162 62
PN 112 656 16

Popis:
SANACLEAN se používá jako dezinfekční prostředek na fasády a jiné minerální podklady v interiéru a extetiéru, které jsou napadeny plísní a řasou .
Přípravek tyto plochy následně konzervuje.
Vodní čirý roztok, neobsahuje volný chlór a nemá bělící účinky.

Použití:
Před použitím dezinfekčního a konzervačního prostředku je doporučené mechanicky odstranit vrstvu plísní a řas. Plísně nikdy neodstraňujeme
nasucho, abychom zabránili kontaminaci okolního prostředí a vdechování spór. Stěnu omyjeme proudem vody nebo mokrou houbou. Po řádném
vyschnutí stěny aplikujeme SANACLEAN štětcem, malířským válečkem nebo při větších plochách stříkáním. NEŘEDÍME ! Necháme působit
minimálně 12 hod. V případě již napadeného podkladu necháme působit až 72 hod. Přípravek je možné nanášet i opakovaně. Organické zbytky je
možné odstranit z fasády tlakovou vodou nebo kartáčem a škrabkou. Po ošetření stěny je fasáda chráněná před napadením řasou a plísní.
Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, nevhodné k natírání dětského nábytku a hraček.

Barevný odstín:
Bezbarvý

Ředidlo
Bez ředění

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávaném stavu
vzhled
vydatnost

čirý, lehce pěnivý roztok
4 – 20 m /kg podle nasákavosti
2

Doporučený stav podkladu:
suchý, čistý zbavený řas
minimální teplota při aplikaci: + 10 °C
dbát na suchý povrch při apilkaci, nenášet při dešti a intenzivním slunečním záření
relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 – 70 %

Pokyny k aplikaci :
Proudem vody omýt ošetřovanou stěnu a nechat vyschnout. Při práci dbát na používání ochranných pracovních prostředků
a ochrany dýchacích cest vhodným respirátorem.
Po důkladném vyschnutí, malířským štětcem nanést neředěný SANACLEAN na stěnu a nechat působit 12 – 72 hod. Očistit
organické zbytky.
Na řádně vyschlý podklad aplikovat renovační fasádní barvu Decorhit renovátor.
Při silném napadení fasády doporučujeme barvu dodatečně ošetřit biocídním prostředkem Sanafix plus.
Nářadí se čistí vodou ještě před zaschnutím.

Příklad postupu:
Příprava podkladu:
Omytí stěny, řádné vyschnutí
Nanesení dezinfekčního prostředku:
1x nátěr Sanaclean
Působení 12 – 72 hod.
Odstranění organických zbytků
Nanesení barvy:
-

2x nátěr Decorhitem Renovátor

Balení
1L , 5L , 10L.

Záruční doba a podmínky skladování
24 měsíců od data výroby
Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném
skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti
V tekutém stavu je nehořlavý

Způsob likvidace odpadu
Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci
Je uvedena v BL.

Údaje o výrobci a dovozci – distributorovi
CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: + 421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.
Dlouhomostecká 1137
LIBEREC 463 11 , ČR
Tel. +420 585 422 342
www.chemolak.cz

Upozornění
Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných
zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vašim skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití
a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které
mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez
předcházejícího upozornění.

