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Biocidní přípravek na zamezení tvorby řas a plísní na povrchu
nátěru

SANAFIX PLUS
JK 246 162 63
PN 112 656 16

Popis:
Vodní suspenze biocidních látek, která se používá jako přísada do malířských barev na zamezení růstu plísní a řas na povrchu nátěru.

Použití:
Sanafix plus se používá jako dodatečná přísada do nátěrových látek na stěny v exteriéru a interiéru jako preventivní ochrana nátěru před řasou
a plísní. Doporučuje se přidávat do barvy jen v případě, že stěny jsou vystaveny zvýšenému riziku tvorby řas a nebo plísní. Např. v blízkosti vodní
plochy, lesního porostu, extremních povětrnostních podmínkách a nebo tam, kde byl povrch stěn již dříve napaden mikroorganismy.
Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, nevhodné k natírání dětského nábytku a hraček.

Prostředek není určen na likvidaci již existujícího mikrobiologického napadení podkladu !
Dávkování:
5 – 10 ml na 1 L barvy

Ředidlo
Bez ředění

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávaném stavu
vzhled
PH

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

mléčně zbarvená disperze
6-8

Pokyny k aplikaci :
Sanafix plus v obalu před použitím promíchejte protřepáním a doporučené množství dobře zamíchejte do barvy. Přídavek
biocidu neovlivní užitkové a ani aplikační vlastnosti barev.
Nářadí se čistí vodou ještě před zaschnutím.

Balení
100 ml

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.
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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.

