
Arkusz danych produktu

Stężony roztwór fungicydu na bazie wody do zapobiegania rozwojowi mikroorganizmów na zewnętrznych
niemalowanych oraz wszelkich wcześniej malowanych powierzchniach murów. Zatwierdzona zgodnie z Control
of Pesticides Regulations 1986 do stosowania zgodnie z zaleceniami. Certyfikat HSE nr 5258

Suszenie Pozostawić na 24 godziny, a następnie przepłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Zużycie/pokrycie 20-30 m²/l przy rozcieńczeniu zależnie od zasysania powierzchniowego Na powierzchniach teksturowanych
poziom zużycia spadnie do ok. 10 m²/l.

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Nie dotyczy

Przygotowanie Wszystkie powierzchnie muszą być jednolite, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby
zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć wszelką masę biologiczną, zeskrobując ją lub usuwając
szczotką o sztywnym włosiu (nie metalową). Grubą, starą warstwę najlepiej usuwać pod ciśnieniem 1500-2000 psi
(102-136 barów), strumieniem wody lub suchego ścierniwa. Należy uważać, by nie uszkodzić głębszej warstwy.
Następnie zarodniki muszą być zabite przez nałożenie rozcieńczonego środka Sandtex Fungicide, stosując jedną
objętość środka grzybobójczego na dwie objętości czystej wody. Odczekać 24 godziny i spłukać czystą wodą.
Pozostawić do wyschnięcia.

Nakładać obficie przy użyciu pędzla z włosiem syntetycznym i dokładnie wcierać w powierzchnię. Stopień
rozcieńczenia - jedna objętość Fungicide i do dwóch objętości czystej wody.

Nakładanie

Czyszczenie Umyć wszystkie sprzęty w czystej wodzie bezpośrednio po użyciu.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
R31: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
S52: Zawiera: podchloryn sodu
S52: Zawiera: podchloryn sodu
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
S45 W razie wypadku lub pogorszenia samopoczucia natychmiast zgłosić się do lekarza (jeśli to możliwe,
przedstawić etykietę produktu)
S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S27: W przypadku zanieczyszczenia natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S36/37/39 Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy.
S20/21: Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
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