ТЕХНІЧНА КАРТА

SANITOX

D 1051 Sanitox Biozid-Lösung
Інформація про продукт
Опис продукту

Біоцидний водний розчин для обробки ділянок, заражених грибками і водоростями,
для запобігання зростання цвілі на зовнішніх і внутрішніх поверхнях перед подальшим
покриттям. Sanitox готовий до використання.

Властивості

Водорозчинний, безбарвний бактерицидний, фунгіцидний, альгіцидний і дезінфікуючий
розчин, для лікування і очищення поверхні від грибкового зараження. Спори, які
залишаються після очищення, будуть знищені. Оброблені ділянки не змивати.
Характеристика:
•
широка і активна дія проти грибків і водоростей
•
безсольвентний
•
без вмісту важких металів і фенолів
•
висока пенетрація і глибоке капілярне проникнення

Нанесення
Основа

Обробка

SANITOX

Поверхні в середині приміщень, очистити шляхом вологого прибирання. Користуйтесь
правовими та нормативними вимогами ( напр. Директива про біоцидні продукти і
Закон про небезпечні речовини, `Schimmelpilzsanierungsleitfaden`` опубліковані
Федеральним агентством з охорони навколишнього середовища ).
Поверхні на зовні, помити від цвілі або водоростей водою під високим тиском.
Фунгіцидне лікування не слід проводити на мокрій поверхні і в сиру погоду, так як в
такому випадку існує небезпека того, що фунгіцидні активні речовини не проникнуть
досить глибоко в основу. Після обробки Sanitox, на високопоглинаючих підкладках, для
вирівнювання поглинаючих властивостей, нанести HAERING® Saniergrund.
При роботі на фасадах, захищати грунт, рослини та інші насадження, які знаходяться в
безпосередній близкості
Sanitox нанести в нерозбавленому вигляді на поверхню валиком, або щіткою, і добре
розтерти. Не змивати.
Для додаткового профілактичного захисту від проростання грибків та водоростей,
рекомендовано обробляти вже пофарбовані фасадною фарбою поверхні фасаду.
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SANITOX

D 1051 Sanitox Biozid-Lösung
Технічні дані
Склад

Вода, добавки, консерванти

Інгредієнти

46 г / кг алкідiметил-бензил хлорид аммонію
0,46 г / кг 2 - октил- 2Н- ізотіазол - 3-он

Густина / Колір / Упакування

Густина: бл. 1,0 г/; Колір: безбарвний; Упакування: 10 l каністра

Розведення / Обробка

Не розводити/ малярна щітка, валик або пензель

Температура обробки

Температура не повинна опускатися нижче + 5 ° С

Споживання

Залежно від основи і всмоктуючої здатності поверхні, близько 200 мл / м2

Час висихання

Наступне перекриття через 24 години (при + 20° C і 65% відн. вологості), або після
достатнього часу висихання підґрунтя.

Очистка інструменту

Відразу після використання промити водою

Зберігання

В сухому, прохолодному, захищеному від морозу місці.
Термін зберігання в закритій оригінальній упаковці не менше 12 місяців.

Код продукту

M – GD20

Утилізація

Утилізувати тільки порожні контейнери. Сухі відходи можна утилізувати як побутове
сміття. Контейнери із залишками матеріалу утилізувати як небезпечні відходи.
У разі необхідності, отримувати інформацію від місцевої компанії з утилізації відходів.
Використання биоцидів є безпечним. Завжди, перед використанням, читайте технічну
інформацію про продукт. Тримати подалі від дітей. Не допускати попадання в
каналізацію / воду або грунт , при роботі використовувати, відповідні рукавички і
окуляри. Оберігати від контакту зі шкірою або очима. У разі потрапляння в очі,
промийте їх водою і зверніться до офтальмолога. Після контакту зі шкірою, негайно
промити великою кількістю води. При попаданні всередину, негайно прополоскати рот
і пити багато води. Звернутися за медичною допомогою.
Для отримання додаткової інформації див паспорт безпеки.

Поради з безпеки

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають
сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких
додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої
продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися
загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації врамках технічного
прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 25.02.2016
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Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/

SANITOX

Сторінка 2/2

